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ВИБОРЧА ПРОГРАМА 
 

кандидата на посаду ректора ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний 

університет»  
 

РОЖКА МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА 

 

«Я ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТУ, 

А НЕ УНІВЕРСИТЕТ ДЛЯ МЕНЕ» 

 

 

 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

упродовж останніх 7 років стабільно демонстрував динамічне зростання 

завдяки злагодженій роботі команди однодумців та всієї шановної 

Університетської родини.  

Ефективність обраної в 2011 році стратегії розвитку Університету 

підтверджена сьогодні зростанням чисельності студентів до 6500, інтернів та 

слухачів Навчально-наукового Інституту післядипломної освіти (ННІПО) – до 

4200, іноземних студентів – до 1480 (із 61 країни світу) осіб відповідно. За цей 

період відкрито спеціальність «Фармація» в медичному коледжі, уперше 

проведено набір бакалаврів за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», 

ліцензовано підготовку магістрів зі спеціальностей «Лікувальна справа», 

«Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», відновлено спеціальність 

«Педіатрія» та підготовку офіцерів. 

Постійно зростає науково-педагогічний потенціал Університету. 

54 кафедри із 55-ти очолюють доктори наук. Навчально-виховний процес 

забезпечують понад 900 науково-педагогічних працівників. Серед них ступінь 

доктора наук мають 105 осіб, кандидата наук – 537. В Університеті працюють 

86 професорів, 335 доцентів, активно підтримується професійне зростання 

молодих науковців, на посадах в.о. доцентів перебуває 89 осіб. Із метою 

оптимізації освітнього процесу відкрито нові кафедри, а саме: дитячої хірургії 

та пропедевтики педіатрії; дитячих інфекційних хвороб; загальної практики та 

сімейної медицини і спортивної реабілітації; фізичної терапії, ерготерапії та 

фізичного виховання.  

Одним із важливих напрямків реалізації стратегічного плану розвитку 

Університету стало покращення матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу. Створені на кафедрах ДВНЗ «ІФНМУ» сучасні умови для 

одержання професійної підготовки майбутніх лікарів, співпраця викладачів та 

студентів забезпечили престижність навчання для вітчизняних та іноземних 
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громадян. За останні роки введено в експлуатацію нові площі кафедр фтизіатрії 

з професійними захворюваннями, психіатрії з курсом медичної психології, 

мовознавства, медичного коледжу; створено нову навчальну базу для 

підготовчого відділення. Проведено масштабну модернізацію навчальних баз 

кафедр фізіології, патологічної фізіології, фізики, анатомії, біології та медичної 

генетики, клінічної анатомії, гістології та ембріології, мікробіології, 

внутрішньої медицини №2 і ряду інших. Здійснено капітальний ремонт та 

обладнано сучасним устаткуванням наукову бібліотеку, спортивний комплекс, 

уведено в експлуатацію конференц-корпус навчально-виробничо-рекреаційної 

бази «Арніка» в м. Яремче. 

ДВНЗ «ІФНМУ» одним з перших створив навчально-практичні центри 

(НПЦ) для застосування компетентнісного підходу і формування клінічного 

мислення у підготовці студентів та інтернів. В Університеті успішно 

функціонують міжкафедральні НПЦ: «Медицина», «Стоматологія», 

«Фармація», «Медсестринство», «Фізіологія», «Експериментальна хірургія», 

«Анатомія», «Патологічна анатомія», площа яких понад 900 м2. 

В освітній процес, роботу кафедр та інших структурних підрозділів 

активно впроваджувались новітні інформаційні технології: усі лекційні 

аудиторії мають сучасне мультимедійне обладнання, запрацював комплекс 

«Віртуальний пацієнт» на основі платформи «OpenLabyrnth», 

використовуються платформи «EDX-IFNMU», «Office365»; успішно працюють 

хмарні технології, діє електронний документообіг, запроваджуються елементи 

дистанційного навчання та телемедицини. 40 комп’ютерних і планшетних 

класів використовуються для навчання й контролю знань студентів та інтернів.  

В Університеті активно працюють та створюються нові наукові школи, на 

базі яких виконуються науково-дослідні роботи з фінансуванням з 

держбюджету, здійснюється понад 100 міжнародних рандомізованих 

досліджень лікарських засобів. Кожного року співробітники Університету 

отримують 70-75 патентів на винахід і патентів на корисну модель. Упродовж 

останніх років створено 5 наукових сертифікованих лабораторій і на сьогодні 

функціонує 9 таких лабораторій із сучасним обладнанням, що сприяє реалізації 

наукових пошуків талановитої молоді. За 7 років співробітниками Університету 

захищено 263 кандидатські та 34 докторські дисертації. 

Відкрито нові спеціалізовані вчені ради з захисту докторських і 

кандидатських дисертацій анатомічного, гістологічного, кардіологічного, 

стоматологічного, терапевтичного, хірургічного, акушерсько-гінекологічного, 

педіатричного, інфекційного профілів, а також розширено перелік уже наявних 

спеціальностей. 

Вінцем наукової роботи Університету є отримання співробітниками 

ДВНЗ «ІФНМУ» Державної премії України в галузі науки і техніки. 

Університетська клініка є доброю базою для практичного навчання 

студентів та надання медичної допомоги як студентам і співробітникам, так і 

населенню Прикарпаття. Вона суттєво дообладнана в останні роки. 
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Під постійним контролем ректорату перебувають потреби студентського 

побуту та культурного життя. Відкрито 11 кафетеріїв і проведено модернізацію 

6 закладів студентського харчування в усіх навчальних корпусах Університету, 

відкрито студентський актовий зал та студентський профілакторій на 50 місць, 

облаштовано студентський готель. У всіх гуртожитках проведено капітальні 

ремонти читальних залів, постійно здійснюються ремонтні роботи для 

покращення умов проживання студентів, розпочато пілотний господарський 

проект у гуртожитку №4. Закуплено мікроавтобус для довезення студентів у 

сільські лікарські амбулаторії. 

ДВНЗ «ІФНМУ» проводить активну міжнародну співпрацю, що 

дозволило на сьогодні укласти 130 ефективних договорів між Університетом та 

провідними освітніми закладами і клініками Європи, США та Канади. Завдяки 

цьому реалізується академічна мобільність наших студентів і викладачів.  

Успішна діяльність усього колективу ДВНЗ «ІФНМУ» дозволила 

забезпечити стабільну фінансову ситуацію, що дає змогу заохочувати 

співробітників і студентів, авторські колективи до створення наукових і 

навчальних видань, активної участі в розбудові Університету.  

Здобутки Університету гідно оцінені. ДВНЗ «ІФНМУ» у 2017 році 

отримав сертифікат відповідності міжнародним стандартам ISO 9001:2015 

стосовно надання послуг у сферах вищої освіти університетського рівня та 

охорони здоров’я. 

Виклики часу, зумовлені реформою медичної галузі, розвитком медичної 

освіти та науки, ставлять перед нами нові завдання, які ми зможемо здійснити 

дружнім і працьовитим колективом для подальшого успішного розвитку 

Університету. 

На найближчі 5 років пропоную стратегію розвитку ДВНЗ «ІФНМУ» в 

таких напрямках. 
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МЕТА ПРОГРАМИ: невпинний розвиток та модернізація Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний 

медичний університет» як інноваційного, сучасного 

медичного закладу нового рівня, Університету, який 

імплементує передові навчальні технології, сучасні 

наукові дослідження та наукоємні технології світового 

рівня для підготовки медичної еліти України та світу. 

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

Навчання в Університеті є студентоцентровим. 

Підтримувати високий рейтинг Університету для залучення кращих 

абітурієнтів до навчання в ДВНЗ «ІФНМУ». 

Розширювати спектр освітніх послуг відповідно до викликів часу. 

Широко впроваджувати новітні підходи до проблемно-орієнтованого 

навчання студентів із залученням систем «Віртуальний пацієнт», 3D-

програми», «SMART-технології» тощо. 

Продовжувати розвиток компетентнісного підходу в підготовці фахівців 

через: 

 створення нових і вдосконалення роботи існуючих навчально-

практичних центрів із запровадженням симуляційних програм; 

 розширення баз для проходження студентами практик; 

 забезпечення мобільності студентів у межах України та в 

закордонних університетах і клініках. 

Створити методичну та інформаційну платформу для запровадження 

проекту «ОСКІ». 

Забезпечити реалізацію варіативної частини навчального плану з 

широким залученням авторських курсів професорсько-викладацького складу 

ДВНЗ «ІФНМУ» та провідних фахівців медичної і фармацевтичної галузі. 

Розвивати дистанційні форми навчання для забезпечення самостійної 

позааудиторної роботи студентів, інтернів і слухачів ННІПО, студентів заочної 

форми навчання фармацевтичного факультету. 

Проводити постійне оновлення навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу шляхом: 

 закупівлі новітньої навчальної літератури; 

 заохочення авторських колективів кафедр до написання 

підручників, посібників тощо; 

 вдосконалення наповнення «хмар» кафедр на платформі Microsoft 

Office 365. 



 5 

Забезпечити підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

педагогічних працівників ДВНЗ «ІФНМУ» в провідних університетах України 

та закордонних установах-партнерах. 

Вдосконалювати роботу НТЦ викладачів у напрямках: 

 підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів у 

рамках розвитку проекту «Модернізація медичної освіти в країнах Східного 

партнерства» для формування у студентів клінічного мислення та 

дослідницьких навичок; 

 удосконалення професійної іноземної мови, розширення співпраці з 

Cambridge Assessment English та збільшення кількості англомовних викладачів 

з відповідною сертифікацією; 

 застосування інтерактивних методів у навчанні студентів 

Університету. 

Регулярно проводити науково-методичні конференції з залученням 

зарубіжних партнерів. 

Забезпечити умови ефективної роботи опорних кафедр Університету. 

Покращувати та удосконалювати технічне й методичне забезпечення 

підготовки до складання ліцензійних іспитів «КРОК–1», «КРОК–2», «КРОК–3» 

та відділу моніторингу якості освіти. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА  БАЗА УНІВЕРСИТЕТУ 

Розвиток матеріально-технічної бази – один із пріоритетних 

напрямків роботи Університету. 

Завершити капітальний ремонт: 

 корпусу теоретичних наук (кафедри фізики, кафедри фармакології, 

науково-дослідного сектору, адміністративно-господарського відділу); 

 морфологічного корпусу (кафедри анатомії, кафедри біології, 

кафедри клінічної анатомії, кафедри гістології та ембріології, навчальних 

кімнат кафедри судової медицини); 

 кафедри медичної та біологічної хімії ім. акад. Г.О. Бабенка; 

 експериментальної бази (віварію). 

Провести капітальний ремонт та оновити обладнання: 

 кафедри дитячих інфекційних хвороб; 

 кафедри дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії на базі міської 

клінічної дитячої лікарні; 

 басейну кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного 

виховання; 

 видавничого відділу Університету. 

Завершити будівництво реабілітаційного центру в складі навчально-

виробничо-рекреаційної бази «Арніка» (м. Яремче). 
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Провести заміну: 

 систем опалення в центральному та морфологічному корпусах; 

 систем водопостачання та водовідведення в гуртожитках № 1 та 

№ 2; 

 вікон на металопластикові в гуртожитках університету № 1, 2, 3, 4; 

 вікон корпусу теоретичних наук. 

Продовжити капітальний ремонт житлового фонду гуртожитків. 

Перевести котельню навчально-виробничо-рекреаційної бази в м. Яремче 

на твердопаливний котел. 

Модернізувати автопарк Університету (списати старі автомобілі, 

придбати вантажний автомобіль та легковий фургон для потреб об’єднання 

студентських їдалень). 

 

НАУКОВА РОБОТА 

Основний науковий напрямок Університету: «Розробка нових 

медичних технологій та стандартів діагностики, профілактики і лікування 

найважливіших захворювань людини». 

Сформувати пріоритетні напрямки фундаментальних і прикладних 

досліджень із залученням науково-методичного комплексу лабораторій і 

центрів для досягнення міжнародного рівня наукової діяльності. 

Продовжити виконання перспективного плану підготовки науково-

педагогічних кадрів та комплексного плану науково-дослідних робіт 

Університету, у т.ч. тих, що фінансуються за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Сприяти й заохочувати виконання дисертаційних робіт здобувачами, 

науковими керівниками та консультантами через докторантуру та аспірантуру. 

Забезпечити високий рівень підготовки докторів філософії шляхом ефективного 

виконання освітньої та наукової складових аспірантури: 

 забезпечити ефективне функціонування спеціалізованих вчених 

рад; 

 створити та акредитувати нові міжкафедральні наукові лабораторії і 

центри з перспективою формування інтегрованого комплексу лабораторних та 

інструментальних досліджень; 

 сприяти участі молодих науковців у стажуванні в провідних 

міжнародних центрах; 

 працювати над отриманням наукових грантів для проведення 

досліджень фундаментальної та прикладної тематики, зокрема створити центр 

грантової діяльності університету; 

 проводити роботу щодо залучення науково-педагогічних кадрів до 

публікації отриманих результатів наукових досліджень у виданнях, які 

включені до міжнародних наукометричних баз; 
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 здійснити низку заходів щодо включення науково-практичних 

журналів «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної медицини» та «Art 

of Medicine» до міжнародної наукометричної бази Scopus; 

 забезпечити виконання господарсько-договірних та міжнародних 

багатоцентрових досліджень з укладанням тристоронніх угод між 

Університетом, замовником та лікувально-профілактичним закладом; 

 переорієнтувати інноваційно-інвестиційну діяльність і патентно-

ліцензійну роботу на ефективний трансфер технологій і широке впровадження 

результатів наукових досліджень у практичну діяльність базових лікувально-

профілактичних закладів; сформувати базу розробок на сайті Університету; 

 зберегти преміювання за виконання кандидатських і докторських 

дисертацій для пошукувачів та їх керівників; 

 надавати допомогу пошукачам у придбанні розхідних матеріалів 

для виконання наукових досліджень та можливість безкоштовних публікацій в 

університетських журналах; 

 оплачувати реєстрацію та публікацію в Укрмедпатентінформі 

патентів на корисну модель та винаходи науковців Університету; 

 забезпечити та вдосконалити функціонування клініко-біологічно-

експериментальної бази (віварію) на сучасному рівні для виконання наукових 

досліджень; 

 підтримувати проведення міжнародних наукових конференцій на 

базах ДВНЗ «ІФНМУ»; 

 оптимізувати роботу з науковцями Університету для створення 

якісного наукового продукту з публікаціями у міжнародних виданнях із метою 

зростання індексу цитованості. 

 

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА 

 продовжувати роботу, спрямовану на створення багатопрофільної 

університетської клініки; 

 систематично поповнювати клінічні кафедри сучасним медичним 

обладнанням для покращення діагностики та лікування хворих у клінічних 

лікувальних закладах; 

 обладнати та відкрити реабілітаційне відділення в складі навчально-

виробничо-рекреаційної бази «Арніка»; 

 регулярно проводити медичні профогляди студентів, формувати 

диспансерні групи та оздоровлювати диспансерних хворих в університетській 

клініці та на навчально-виробничо-рекреаційній базі «Арніка»; 

 підтримувати та стимулювати стажування працівників 

Університету в провідних клініках світу; 

 пропагувати здоровий спосіб життя з метою профілактики 

захворювань; 

 удосконалити роботу центрів медицини в сільських амбулаторіях, 

де розміщені бази кафедр; 
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 впроваджувати електронний реєстр лікувального навантаження 

науково-педагогічних працівників; 

 продовжувати роботу в спільних із лікувальними закладами області 

проектах для розробки протоколів діагностики та лікування основних 

захворювань людини. 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 забезпечити щорічний набір іноземних студентів у межах 200-250 

осіб, організовувати скоординовану роботу структур Університету щодо 

надання візової підтримки та оформлення студентських віз, спрощення 

процедури приїзду на навчання іноземних громадян; 

 розширити практику участі в програмах дво- та багатостороннього 

міждержавного обміну студентами, лікарями-інтернами, аспірантами, 

педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; 

 сприяти регулярному стажуванню за кордоном викладачів, 

аспірантів та студентів; 

 організовувати презентації Університету в зарубіжних країнах; 

 проводити зустрічі з іноземними делегаціями, що перебувають у 

ДВНЗ «ІФНМУ», з метою налагодження наукового співробітництва, 

направлення іноземних громадян для навчання в Університеті; 

 регулярно проводити зустрічі іноземних студентів з 

правоохоронними органами з метою попередження правопорушень; 

 створювати спільні міжнародні проекти з зарубіжними партнерами 

у сфері освіти та медичної науки; 

 продовжувати розвиток проекту «Еразмус+». 

 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ  

 сприяти студентам у розвитку їхніх професійних та моральних 

якостей; 

 розвивати й покращувати наявну мережу студентських закладів 

харчування; 

 підтримувати роботу діючих та мотивувати створення нових 

спортивних гуртків і секцій шляхом оновлення та підтримки на належному 

рівні матеріально-технічної бази спортивного комплексу Університету; 

 підвищувати стандарти проживання в студентських гуртожитках, 

зокрема реорганізувати гуртожиток №4 із залученням студентського 

парламенту та профспілкового комітету студентів; 

 здійснювати належну фінансову підтримку органів студентського 

самоврядування; 

 продовжувати створення вільного студентського простору для 

продуктивного проведення часу студентів, яке розпочалося з реорганізації 

студентського кафе «Наукове»; 

 надавати всебічну підтримку для розширення студентського 
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самоврядування в Університеті; 

 постійно проводити роботу щодо запобігання протиправних дій у 

стосунку до студентів; 

 сприяти студентам у національно-патріотичному, військово-

патріотичному, духовному, екологічному, естетичному і професійному 

розвитку; 

 регулярно проводити дні національних свят, національної культури, 

концерти, спортивні змагання тощо спільно з національними земляцтвами та 

активістами студентів-іноземців; 

 надавати можливість п’ятьом кращим студентам за рейтингом 

працевлаштовуватись на посадах старших лаборантів для науково-педагогічної 

роботи. 

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК  

 забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати у визначені 

терміни (15 та 30 числа кожного місяця), із врахуванням усіх обов’язкових 

надбавок і доплат; 

 проводити преміювання працівників Університету відповідно до 

затвердженого Положення про преміювання та чинного законодавства за 

рахунок економії фонду заробітної плати; 

 надавати матеріальну допомогу малозабезпеченим працівникам 

Університету; 

 надавати матеріальну допомогу на лікування працівникам 

Університету; 

 виплачувати заробітну плату працівникам за весь період щорічної 

відпустки не пізніше, ніж за три дні до її початку; 

 сприяти проведенню атестації робочих місць та здійсненню аналізу 

результатів атестації; 

 сприяти виділенню коштів на оздоровлення працівників 

Університету та їхніх дітей; 

 сприяти проведенню культурно-масових і спортивно-масових 

заходів; 

 забезпечити безоплатне медичне обслуговування та лікування 

пенсіонерам, які працювали до виходу на пенсію в Університеті; 

 забезпечити працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, 

спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту, молоком чи іншими 

рівноцінними харчовими продуктами відповідно до встановлених норм; 

 забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання 

додаткової відпустки працівникам за особливий характер праці; 

 підтримувати роботу Ради ветеранів Університету; 

 продовжити роботу над розширенням бази відпочинку в 

Херсонській області для працівників та студентів Університету; 

 сприяти веденню будівництва житлового будинку для працівників 

Університету; 
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 підтримувати та розвивати творчі колективи Університету. 

 

КАДРОВА ПОЛІТИКА 

 продовжувати політику збереження науково-педагогічного 

потенціалу Університету і сприяти його творчому та науковому довголіттю; 

 спільно зі студентським самоврядуванням і СНТ проводити роботу 

з талановитою молоддю для її наукового та професійного зростання з метою 

формування кадрового резерву; 

 забезпечити щорічний рівень підготовки висококваліфікованих 

науково-педагогічних кадрів – 30-35 кандидатів (докторів філософії) та 

5-7 докторів наук; 

 досягти 100 % рівня завідування кафедрами Університету 

докторами наук; 

 підвищити якість кадрового потенціалу й забезпечити протягом  

5-річного терміну кількість працюючих докторів наук в Університеті до 

110-115, кандидатів наук (докторів філософії) – до 600, професорів – до 105, 

доцентів – до 350-400. 

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 забезпечити фінансові надходження на рівні останніх 5 років; 

 збільшити надходження коштів до спеціального фонду за рахунок 

грантів, міжнародних багатоцентрових досліджень, проведення господарської 

діяльності; 

 строго дотримуватись закону України «Про публічні закупівлі»; 

 забезпечити прозорість фінансово-економічної діяльності 

Університету, відкрите обговорення доходів і видатків Університету в процесі 

формування та реалізації його річного кошторису; 

 удосконалити систему внутрішнього аудиту щодо використання 

коштів Університету; 

 оприлюднювати звіти про фінансово-господарську діяльність на 

сайті Університету. 

 

 

 

З повагою,        М.М. Рожко 


