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Матеріально-технічна база

 Чортківський медичний фаховий коледж розміщений у навчальному корпусі, загальна 
площа якого 7508,8 м2, а саме: 
 * приміщення для занять студентів, курсантів – 5336,0 м2 (лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, лабораторії тощо);
 * спортивні зали – 598,9 м2 .
 * комп’ютерні лабораторії – 258,0 м2 .
 * приміщення для науково-педагогічних працівників – 260,0 м2
 * службові приміщення – 382,6 м2.

Крім того:
 бібліотека – 185,0 м2, 
 актова зала – 203,4 м2, 
 їдальня – 269,2 м2, 
 медичний пункт – 14,0 м2, 
 гуртожиток  – 5770,7 м2.

 Навчальний корпус, гуртожиток, спорткомплекс мають капітальний ремонт, а саме: 
покрівля, інженерні комунікації водопостачання та водовідведення.

 Здійснено заходи з енергозбереження: заміна вікон у всіх корпусах на металопластикові. 
Усі споруди обладнані лічильниками тепла та електроенергії.

 Здійснено поточні ремонти навчальних кабінетів і лабораторій, аудиторій та місць 
загального користування.

 Адміністрація коледжу постійно працює над розширенням і вдосконаленням матеріально-
технічної бази: поповнення бібліотечних фондів, придбання комп’ютерної техніки, 
придбання меблів для навчальних цілей та гуртожитків та ін.

 У навчальному закладі запроваджено систему страхування майна, на що спрямовуються 
кошти загального та спеціального фондів.



Бібліотечний фонд

Загальний 

книжкови

й фонд

(кількість 

примірник

ів)

Книжковий фонд  (кількість примірників)

Придбано за звітний період 

(кількість примірників)

Забезпе-

ченість 

навчальною 

літературою           

на одного 

студента (%)

Забезпе-

ченість 

навчальною 

літературою        

(кількість 

примірників      

на одного 

студента)

Методична

література

для 

викладачів

Навчально – методична 

література для студентів

Методична 

література

для 

викладачів

Навчально – методична 

література для студентів

Підручників Посібників Підручників Посібників

61351 5651 30256 3194 14 39 - 100% 31



Ліцензії і сертифікати



Підготовка фахівців



Контингент студентів

 Всього навчаються: 
денна форма: 927 здобувач
заочна форма: 188 здобувачів

 Прийнято на навчання в 2020 році:
 Денна форма: 224
 Заочна форма: 69

 Всього навчається здобувачів денної форми навчання:
 637 за рахунок місцевих бюджетів
 290 за кошти фізичних осіб:

 В тому числі навчаються:
 діти сироти – 15 осіб
 діти інваліди – 27 осіб
 діти учасників АТО – 14 осіб.



 Загальна кількість відрахованих – 18 
студентів

 За власним бажанням – 15

 Порядком переводу – 3

 Повернулися на навчання – 4 студенти

Рух контингенту студентів



Випуск фахівців у 2021 році

Спеціальність Державна Контрактна Всього Відзнака

Фармація (денна форма 

навчання)

23 64 87 4

Фармація (заочна форма 

навчання)

- 51 51 0

Молодший спеціаліст

Акушерська справа 16 2 18 0

Лікувальна справа 66 45 111 8

Сестринська справа 59 22 81 2

Стоматологія ортопедична 10 20 30 0

Всього разом 174 204 378 14



Профорієнтаційна 

робота

Інформація для ознайомлення в соціальних 

мережах Facebook, Instagram, 

розміщення інформації на сайті коледжу, 

періодичних виданнях (газети “Свобода”, 

“Вільне життя”, “Голос народу”)

Постійні консультації щодо особливостей 

вступної кампанії із зацікавленими особами 

(відповіді на телефонні дзвінки, електронні  

листи, смс-повідомлення у Viber)

Робота пункту допомоги абітурієнту 

(липень-серпень)

Проведення  Дня відкритих дверей

Вступна кампанія - 2020



Шифр та 

найменування галузі 
знань

Код та найменування спеціальності

(строк навчання)
Ліцензований 

обсяг
Зараховано

% 

виконання

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство 330 134 41

221 Стоматологія 60 20 33

226 Фармація, промислова фармація 140 139 99

Виконання ліцензованого 

обсягу

Шифр та 

найменування галузі 
знань

Код та найменування спеціальності

(строк навчання)
Регіональне замовлення Зараховано

% 

виконання

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство 150 133 89

221 Стоматологія 10 10 100

226 Фармація, промислова фармація
25 25 100

Виконання регіонального 

замовлення

Вступна кампанія - 2020



Спеціалізація Сироти Напів-

сироти

Багато-

дітні

Інваліди Діти АТО Географічна довідка

Лікувальна справа
1

6 11
2 3

Київська

Хмельницька

Чернівецька

Львівська

Івано-Франківська

Закарпатська

Херсонська

Волинська

Вінницька 

Тернопільська

Сестринська 

справа 1
1 8

2 2

Фармація - 2 8 1 -

Стоматологія 

ортопедична -
- 5

- -

Всього 2 9 32 5 5

Акушерська справа
3

1 7
- 1

Фармація заочна - - - - -

Всього 3 1 7 - 1

Разом 5 10 39 5 6 10

Зарахування з числа 

кризових категорій
Вступна кампанія - 2020



Якісний склад педагогічних кадрів

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечували 112 викладачів, з 
яких 110 штатних. 

Серед них:
•10 кандидатів наук (6,8 %), 
•4 канд. мед. наук,
•1 канд. історичних наук,
•1 кандидат біологічних наук, 
•1 кандидат хімічних наук, 
•3 кандидати педагогічних наук, 
•2 аспіранти.

Атестація викладацького складу проводиться згідно з чинними вимогами.
За результатами атестації викладачі мають такі категорії та педагогічні 
звання:

•Вищу кваліфікаційну категорію – 59 (53,6 %)
•Першу кваліфікаційну категорію – 23 (20,9 %)
•Другу кваліфікаційну категорію – 14 (12,7 %)            
•Викладач-методист –27 (24,5 %)
•Старший викладач – 11 (10 %)
•«Відмінник освіти України» – 14 (12,7 %)



Якісний склад педагогічних кадрів

Загальна 

кількість 

викладачів

із них штатних

Кількість викладачів, які мають загальний стаж педагогічної роботи 

до 5 років
від 6 до 

10 років

від 10 до 

24 років

більше 

25 років

(кількість 

осіб)
(%)

112 110 98,2 15 18 48 31



Почесні відзнаки та нагороди

Тернопілької 

обласної 

державної 

адміністрації

Департаменту 

ОЗ ОДА

Департаменту 

УОН ОДА

Тернопілької 

обласної ради

Чортківської 

районної 

державної 

адміністрації

Чортківської 

районної ради

Чортківської 

міської ради

Орленко А.Л.

Дідюк Л.Т.

Козак Х.І.

Озерянська Л.В.

Гуменюк Г.Н.

Юрчак Л.В.

Жабіцька О.Б.

Жебрацька А.М. 

Гусяк Н.Б.

Лемчук Н.О.

Садова Н.І.

Бойчук Н.О.

Грошева О.Ю.

Мороз Х.П.

Несвадьба Х.Г.



Науково-методична робота

К-сть 

відкр

итих 

занят

ь та 

захо

дів

К-сть 

створе

них 

методр

озробо

к, 

рекоме

ндацій

К-сть 

викладач

ів,  які 

впровад

или 

новітні 

педагогіч

ні 

технологі

ї

Кількість виданих 

статтей, тез, методичних 

рекомендацій 

(методрозробок, 

методматеріалів)

Участь у конференціях Піідвищення кваліфікації викладачів, стажування, 

атестація, захист дисертацій

ста

тті

тез

и

Метод 

рекомендац

ії, 

методрозро

бки, 

методматер

іали

міжнарод

них

Всеукраїн

ських

регіональни

х, міських, 

внутрішньок

оледжних та 

ін.

підвищили 

кваліфікацію

пройшли 

стажування
атестувались

53 147 60 3 45 24 9 31 39 112 - 25



Жабіцька О.Б.
«Сучасні інноваційні інтерактивні методи дистанційного навчання в 
умовах карантину. Створення есе-задач».

Сухінський Р.К.
«Структуювання  банку тестових завдань у СДН Moodle».

Гусяк Н.Б.
«Можливості відео для активізації навчального процесу».

Пуляк В.А.
«Використання сервісу Google Forms у системі забезпечення якості 
освіти».

Бабин Н.Б.
«Використання онлайн сервісу Google Forms та платформи «На урок» для 
контролю та самоконтролю знань студентів».

Юрчак Л.В.
«Технологія створення «хмари слів» з використанням сервісу WordArt».

Проведено регіональну науково-методичну конференцію   

«Використання LMS-технологій в умовах змішаного 

навчання»



Державна атестація

(результати складання комплексного кваліфікаційного 

екзамену за спеціалізаціями)

Назва закладу вищої 

освіти

Назва спеціалізації 

(сестринська справа 

/лікувальна справа 

/акушерська справа/ 

лабораторна діагностика)

Кількість 

студентів на 

випускному 

курсі

Кількість студентів 

допущених до 

комплексного 

кваліфікаційного 

екзамену

Результати складання комплексного 

кваліфікаційного екзамену

кількість 

студентів, 

які склали 

на «5» 

кількість 

студентів, 

які склали 

на «4» 

кількість 

студентів, 

які склали 

на «3» 

кількість 

студентів, 

які не 

склали

Сестринська справа 81 81 16 47 18 -

Лікувальна справа 111 111 20 52 39 -

Акушерська справа 18 18 3 9 6 -

Фармація 138 138 19 84 35 -

Стоматологія 

ортопедична
30 30 6 19 5 -

Всього 378 378 64 211 103 -



Державна підсумкова атестація
(результати ЗНО 2021 р.)

Навчальна 

дисципліна

Кількість 

осіб, які 

взяли 

участь у

тестуванні 

й отримали

результат

Не 

подолали 

поріг

% учасників, які

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200]

Українська 

мова та 

література

104 0,96 12,50 26,92 28,85 25,96 4,81

Історія 

України

62 6,45 9,68 41,94 27,42 12,90 1,61

Біологія 74 0,00 9,46 22,97 25,68 35,14 6,76

Хімія 40 7,50 25,00 35,00 20,00 10,00 2,50



Коледж у рейтингах

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗНО 2021 року

№ 

з/п
Назва навчального закладу TOP Рейт. бал Бал ЗНО

Учнів / 

тестів

Склав

%

Чортківський медичний 

фаховий коледж
2767 112.1 128.4 211/401 91



РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Рік 

проведення

Кількість 

осіб, які 

взяли 

участь у 

тестуванні й 

отримали 

результат

Не 

подолали 

поріг

% учасників, які

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120] [120;140] [140;160] [160;180] [180;200]

2021 104 0,96 12,50 26,92 28,85 25,96 4,81

РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Рік 

проведення

Кількість 

осіб, які 

взяли 

участь у 

тестуванні й 

отримали 

результат

Не 

подолали 

поріг

% учасників, які

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120] [120;140] [140;160] [160;180] [180;200]

2021 62 6,45 9,68 41,94 27,42 12,90 1,61



РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО

БІОЛОГІЯ

Рік 

проведення

Кількість 

осіб, які 

взяли 

участь у 

тестуванні й 

отримали 

результат

Не 

подолали 

поріг

% учасників, які

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120] [120;140] [140;160] [160;180] [180;200]

2021 74 0,00 9,46 22,97 25,68 35,14 6,76

РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО

ХІМІЯ

Рік 

проведення

Кількість 

осіб, які 

взяли 

участь у 

тестуванні й 

отримали 

результат

Не 

подолали 

поріг

% учасників, які

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120] [120;140] [140;160] [160;180] [180;200]

2021 40 7,50 25,00 35,00 20,00 10,00 2,50



Використання навчального середовища

У навчальному процесі в п’яти комп’ютерних класах, 
навчальних аудиторіях використовується 201 комп’ютер. 
Усі вони об’єднані в локальну мережу з правом доступу в 
мережу Інтернет та підключені до Wi-Fi. У всіх навчальних 
аудиторіях робочі місця викладачів обладнані для 
дистанційного навчання.



Використання системи дистанційного навчання на базі 

онлайн платформи  Moodle

На платформі Moodlе для здійснення дистанційного (змішаного) навчання та 
забезпечення здійснення освітнього процесу розміщено навчально-методичні 
матеріали: курси лекцій з мультимедійними презентаціями, посилання на 
електронні підручники, основна нормативно-правова документація МОЗ 
України, матеріали  та інструкції для практичних занять, тестові завдання для 
контролю знань, відеоалгоритми, матеріали для самостійної роботи тощо. Уся 
інформація структурована, встановлені  змістові зв’язки. У такий спосіб 
забезпечується реальна внутрішньо- та міжпредметна інтеграція. Студенти 
мають доступ за системою паролів до інформації, розміщеної на сторінках 
відповідних навчальних дисциплін в системі Moodle. 



На діяльність студентського самоврядування 

передбачено кошторисом 32 462 грн.

Витрачено (2020-2021 н.р.) – 23 703 грн.

1. На матеріально-технічне забезпечення 

роботи органів студентського 

самоврядування – 6 870 грн.

2. На матеріальну допомогу потребуючим 

студентам – 10 257 грн.

3. На організацію студентського дозвілля – 5 

910 грн.

4. На забезпечення діяльності студентського 

наукового товариства - 666 грн.

 Відображення діяльності через 

соціальні мережі Facebook та  Instagram.

 Випуск студентського часопису «У 

ритмі життя…»

Студентське самоврядування



На діяльність профспілки у 2020-2021 н.р. 

витрачено 127 272 грн.

1. Матеріальна допомога працівникам –

82 844 грн.

2. Матеріальна допомога пенсіонерам –

19 344 грн.

3. Культмасова робота – 20 848 грн.

4. Харчування працівників – 4 236 грн.

Робота профспілкового  

комітету



Виховна робота 
Виховна робота в коледжі спрямована на формування творчої особистості, 

зорієнтованої на національні та загальнолюдські цінності і високий 

професіоналізм, що забезпечує фахову мобільність та конкурентноздатність. 



Курсові інформаційно-просвітницькі години: 
«Двомовність кожного європейця – потреба часу!»

Загальноколеджні виховні заходи



До дня пам’яті жертв голодоморів

Загальноколеджні виховні заходи

«Зродились ми великої години»
(до Дня захисників України та Дня народження УПА)



Навчально-пізнавальні тренінги та навчально-естетичні проекти в 
рамках тижня фармації в коледжі



Майстер – класи: «Знати, вміти, запобігти, врятувати! (експрес 

діагностика  корона вірусної інфекції



Майстер – класи: надання першої домедичної допомоги та базова 

серцево-судинна реанімація із застосуванням АЗД



Благодійні акції: «Миколай мандрує світом» для студентів з числа дітей-сиріт

«Від серця до серця» з нагоди Всесвітнього дня серця для мешканців міста з 
безкоштовного вимірювання артеріального тиску та концентрації кисню крові

Загальноколеджні виховні заходи



Online: «З Днем єднання, Україно! » – участь у 

Всеукраїнські акції єднання; «Готуємось до 

Великодня»  – майстер – клас з писанкарства; 

«Вишиванка – місток єднання » – участь у 

Всеукраїнській акції до Всесвітнього дня 

вишиванки; «Моя Україна – єдина та вільна» –

участь у Віртуальному арт – просторі. 

Загальноколеджні виховні заходи



Сертифікат за участь у  творчому челенджі

«Вишиванка – місток єднання минулого, сьогодення та майбутнього українців»

виданий Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти



Диплом  за активність участь у Віртуальному арт - просторі 

«Моя Україна – єдина та вільна»

Науково-методичний центр  професійно - технічної освіти у Запорізькій області



Робота психологічної служби

Психодіагностична робота:
здобувачів освіти-367;
викладачів-5;
кураторів-11;
батьків-18.

Корекційна робота (індивідуальна і групова):
адаптація студентів до навчального процесу- групи 

нового набору;
корекційна робота  з дезадаптованими студентами -14;
корекційно-розвивальні програми, тренінгові заходи для 

студентів -10;
корекційна робота зі студентами схильними до 

суїцидальної поведінки -4.
Профілактична робота:
практичні рекомендації «Стоп Булінг» -3;
профілактичні заходи спрямовані на запобігання 

конфліктів у міжособистісних стосунках-5;
усунення шкідливих звичок; попередження соціальної 

дезадаптації, суїцидальних намірів, протиправної 
поведінки тощо -15;



Робота психологічної служби

Консультування:
консультування кураторів академічних груп стосовно 

адаптації студентів 1 курсу до навчання -10;
надання рекомендацій щодо вирішення конфліктних 

ситуацій - 5;
проведення групових консультацій за результатами 

діагностичного дослідження - 8;
захист інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа;
індивідуальна робота з викладачами-7;
індивідуальна робота зі студентами - 53.

Психологічна просвіта:
інформаційні матеріали «Перша психологічна 
допомога» -5;
психологічні рекомендації «Психологія воєнного часу: 
що робити з війною всередині нас» та ін. -4;
тренінг «Шлях до успіху»-3;
участь в діалоговому майданчику -1;
заняття «Універсальний метод досягнення цілі» -4;
виступ на педагогічній раді-2.



Для занять фізичною культурою та спортом до послуг  студентів 
коледжу три спортивних зали: ігровий, гімнастичний та 
тренажерний; різнопланові спортивні секції.  



У 2020 році біля студентського гуртожитку в рамках Президентської 
програми «Велике будівництво» завершено  спорудження сучасного  
багатофункціонального  спортивного майданчика  для занять міні-
футболом, волейболом, баскетболом, великим та настільним тенісом; 
функціонують різнопланові тренажери, сектор для стрибків в довжину, 
легкоатлетична доріжка.



Кутрик



Кутрик



Козацькі звитяги 2021

Спортивно-патріотичне свято 

присвячене Дню захисників і захисниць України



Спортивне життя коледжу насичене різноманітними подіями: 
змаганнями, конкурсами, товариськими матчами, спортивними 
святами. Студенти коледжу є переможцями та призерами 
всеукраїнських та міжнародних змагань.



Кутрик


