р іч н и й з в іт п р о в и к о н а н н я к р и т е
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Присвоєння статусу національного (дата та реквізити відповідного акту)

Указ Президента України від 27.11.2008р. №1096/2008
Адреса офіційного веб-сайту національного закладу вищої освіти
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Звітний період (для самоаналізу - 7 років, для річного звіту - 1 рік)
1 рік (2017 календарний рік)

І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
П овідомляємо, що ДВНЗ «Івано-Ф ранківський національний
медичний університет» виконує обов'язкові критерії надання та
підтвердження статусу національного закладу вищ ої освіти, якими є:
1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”,
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти;
2) ДВНЗ «ІФНМ У» отримав сертифікат на систему управління
якістю стосовно надання послуг у сфері вищ ої освіти
університетського рівня і у сфері охорони здоров'я ДСТУ ISO
9001:2015 (№ UA MQ. 048-167-17 від 12.06.2017року);
3) відсутні поруш ення ІФНМУ Л іцензійних умов провадження
освітньої діяльності;

4)

наявне

єдине інформаційне середовищ е ДВНЗ «ІФНМУ»
( i f n m u . e d u . u a ) , в якому забезпечується
автоматизація основних
процесів діяльності;
5) на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ІФНМУ» w w w . i f n m u . e d u . u a
розміщ ена
обов’язкова
інформація,
передбачена
чинним
законодавством.
З в іт п р о з н а ч е н н я п о к а з н и к ів п о р ів н я л ь н и х к р и т е р іїв
н а д а н н я т а п ід т в е р д ж е н н я с т а т у с у н а ц іо н а л ь н о г о з а к л а д у в и щ о ї
о с в іт и
Т а б л и ц я 1. З д о б у в а ч і в и щ о ї о с в і т и
II.

Ступінь
(ОКР)

Код та
спеціальність

магістр

222 Медицина

Кількість 1

Здобули
призові
місця 3

Іноземних
громадян 4

Громадян
з країн
членів
ОЕСР 5

769

Проходили
стажування
в
іноземних
ЗВО 2
-

-

368

18

47

-

-

-

-

1556

2

41

1128

67

296

-

1

-

-

222

1

1

47

13

457

1

9

102

31

43

-

-

2

-

43

-

-

15

1

125

-

2

20

-

94

-

1

-

-

104

-

-

-

-

магістр

222 Медицина
спеціалізація
«Педіатрія»
спеціаліст 7.12010001
лікувальна
справа
спеціаліст 7.12010002
педіатрія
магістр
221 Стоматологія
спеціаліст 7.12010005
стоматологія
магістр
226
фармація
(денна)
магістр
226
фармація,
промислова
фармація
(денна)
спеціаліст 7.12020101
фармація
магістр
226
фармація,
промислова
фармація
(заочна)
магістр
226
фармація
(заочна)

спеціаліст 7.12020101
фармація
(заочна)
бакалавр 227
фізична терапія,
ерготерапія
Разом:

349

Разом:

2

51

-

31

-

-

-

-

4136

4

57

1733

130

П1

П2

П3

П4

П5

Н а у к о в о - н а в ч а л ь н и й ін с т и т у т п іс л я д и п л о м н о ї о с в іт и

Лікарі-інтерни

1561

-

-

-

-

Лікарі слухачі

3182

-

-

-

-

-

-

-

69

-

4743

-

-

69

-

Клінічні ординатори
Разом

Т а б л и ц я 2. Н а у к о в і, н а у к о в о - п е д а г о г іч н і п р а ц і в н и к и
Факультет
(Інститут)

Кафедра

Медичний

кафедра
патоморфології
та судової
медицини
кафедра гігієни
та екології
кафедра
внутрішньої
медицини №1,
клінічної
імунології та
алергології
імені академіка
Нейка Є.М.
кафедра
внутрішньої
медицини №2 та
медсестринства
кафедра
фтизіатрії і
пульмонології
з курсом
професійних
хвороб

Медичний
Медичний

Медичний

Медичний

Кіль
кість

Проходили
стажування
в іноземних
ЗВО

Здійснювали
наукове
керівництво
(консультування)
не менше п'ятьох
здобувачів
наукових ступенів,
які захистилися в
Україні

Науковопедагогічні
працівники,
науковий
ступінь
та/або вчене
звання

Науковопедагогічні
працівники,
доктори
наук та/або
професори

18

-

1

10

1

13

-

-

6

2

23

-

1

19

3

32

-

2

20

3

15

-

1

10

2

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний
Медичний
Медичний
Медичний
Медичний

Медичний

Медичний

Медичний
Медичний

Медичний

Медичний

кафедра
мікробіології,
вірусології та
імунології
кафедра
неврології та
нейрохірургії
кафедра
психіатрії,
наркології та
медичної
психології
кафедра
анестезіології
та інтенсивної
терапії
кафедра
акушерства і
гінекології
імені Ланового
І.Д.
кафедра
загальної
хірургії
кафедра
хірургії №1
кафедра
урології
кафедра
онкології
кафедра
педіатрії
кафедра
дитячих
інфекційних
хвороб
кафедра
пропедевтики
внутрішньої
медицини
кафедра
радіології та
радіаційної
медицини
кафедра
ендокринології
кафедра
фізичної
реабілітації,
ерготерапії та
фізичного
виховання
кафедра
дерматології та
венерології
кафедра
інфекційних
хвороб та
епідеміології

10

-

1

4

1

20

-

2

11

4

15

-

-

7

1

9

-

1

1

2

21

-

1

15

2

11

-

1

10

2

11

-

1

9

2

8

-

-

3

2

10

-

-

4

1

28

-

1

13

4

10

-

-

3

1

13

-

1

9

2

9

-

1

5

2

6

-

-

2

3

11

-

-

7

1

12

-

-

8

-

14

-

1

8

2

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

кафедра
хірургії №2 та
кардіохірургії
кафедра
травматології і
ортопедії
кафедра
оториноларинг
ології та
офтальмології
з курсом
хірургії голови
і шиї
кафедра
загальної
практики
(сімейної
медицини),
фізичної
реабілітації та
спортивної
медицини
кафедра
дитячої хірургії
та
пропедевтики
педіатрії
кафедра
соціальної
медицини,
організації
охорони
здоров'я і
медичного
правознавства
кафедра
внутрішньої
медицини
стоматологічно
го факультету
кафедра
хірургії
стоматологічно
го факультету
кафедра
терапевтичної
стоматології
кафедра
ортопедичної
стоматології
кафедра
хірургічної
стоматології
кафедра
дитячої
стоматології
кафедра
українознавств
а і філософії

11

-

2

7

2

10

-

-

5

2

13

-

1

10

1

11

-

1

3

1

17

1

1

8

2

19

-

1

13

2

11

-

2

8

2

13

-

1

8

3

17

-

1

11

2

19

-

1

13

1

16

-

1

8

1

26

-

1

14

1

11

-

1

10

1

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний
Стоматологічний
Фармацевтичний
Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний
Фармацевтичний

Факультет
підготовки
іноземних
громадян
Факультет
підготовки
іноземних
громадян
Факультет
підготовки
іноземних
громадян

кафедра
медицини
катастроф та
військової
медицини
кафедра
гістології,
цитології та
ембріології
кафедра
клінічної
анатомії
людини та
оперативної
хірургії
кафедра
анатомії
людини
кафедра
патофізіології
кафедра
фізіології
кафедра
фармації
кафедра
організації та
економіки
фармації і
технології ліків
кафедра хімії
фармацевтично
го факультету
кафедра
клінічної
фармакології і
фармакотерапії
кафедра
фармакології
кафедра
медичної
інформатики,
медичної та
біологічної
фізики
кафедра
мовознавства

кафедра
медичної
біології і
медичної
генетики
кафедра
біологічної та
медичної хімії
імені академіка
Бабенка Г.О.

14

-

-

1

2

11

-

1

9

2

6

-

-

3

1

18

-

-

12

2

9

-

-

4

1

13

-

-

6

2

24

-

1

10

1

17

-

-

6

1

8

-

-

6

1

14

-

1

9

1

9

-

-

3

2

17

-

-

14

2

40

1

-

23

2

11

1

1

7

2

21

-

-

8

2

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти
Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти
Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти
Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти
Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти

кафедра
стоматології
післядипломної
освіти
кафедра терапії
і сімейної
медицини
післядипломної
освіти
кафедра
дитячих хвороб
післядипломної
освіти
кафедра
хірургії
післядипломно
ї освіти
кафедра
акушерства та
гінекології
післядипломної
освіти
Разом:

48

-

1

27

4

15

-

1

12

2

11

-

2

7

2

9

1

1

3

3

9

-

1

3

4

837

4

40

580

103

Таблиця 3. Наукометричні показники
Факультет
(Інститут)

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Кафедра, відділ
тощо

Кафедра
патоморфології та
судової медицини
Кафедра
патоморфології та
судової медицини
Кафедра
патоморфології та
судової медицини
Кафедра гігієни та
екології
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка

Прізвище, ім. ’я,
по батькові
наукового,
науковопедагогічного
працівника11
Козань
Наталія
Миколаївна
Коцюбинська
Юлія Зіновієвна
Зеленчук
Галина
Мирославівна
Малишевська
Ольга
Степанівна
Яцишин
Роман Іванович

Чернюк
Наталія
Володимирівна

ID Scopus (за
наявності)

Індекс
Гірша
Scopus1

ID Web of
Science

2

Індекс
Гірша
Web of
Science13

1

1

1

2

56841572600

5

0000-0003
1262-5609

5

4

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої

Герич
Петро
Романович

1

Ш теф’юк
Олександр
Володимирович

1

Салижин
Тетяна Іванівна

1

Михалойко
Ірина
Степанівна

2

Гавриш
Ігор Тарасович

1

Курилів
Галина
Миколаївна

1

Мигович
Віра Василівна

1

Попадинець
Ірена Романівна

1

Петрина
Віталій
Олегович

2

Вишиванюк
Віра Юріївна

3

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №1
клінічної імунології
та алергології ім.
академіка
Є.М. Нейка
Кафедра
внутрішньої
медицини №2 та
медсестринства
Кафедра
внутрішньої
медицини № 2 та
медсестринства
Кафедра
внутрішньої
медицини № 2 та
медсестринства
Кафедра
внутрішньої
медицини № 2 та
медсестринства
Кафедра
внутрішньої
медицини №2 та
медсестринства
Кафедра
внутрішньої
медицини №2 та
медсестринства
Кафедра неврології
та нейрохірургії
Кафедра
анестезіології та
інтенсивної терапії
Кафедра
акушерства та

Шаповал
Оксана
Анатоліївна

2

Камінський
Віталій
Ярославович

1

Дельва
Юрій
Вікторович

1

Скробач
Надія
Володимирівна

2

5

Вакалюк
Ігор Петрович

Середюк
Нестор
Миколайович
Середюк
Віталій
Несторович
Ванджура
Ярослава
Леонідівна
Гайналь
Наталія
Пантелеймонівна

6505810707
7003753658
7003753659
54895441500
0000-0001
7830-2779

1

1

Геник
Наталія

ID: H9581-2018

0000-00032525-371Х

6

3

1

1

Н-86952018

Налужна
Тетяна
Василівна
Гриб
Вікторія
Анатоліївна
Тітов
Іван Іванович

5

1

3

2

I-29742018
1-3772
2018
5

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
акушерства та
гінекології
ім. І. Д. Ланового
Кафедра
загальної хірургії

Іванівна
Пахаренко
Людмила
Володимирівна

5

Остафійчук
Світлана
Олександрівна

2

Сніжко
Тетяна
Богданівна

3

Нейко
Ольга
Василівна

1

Левицький
Ігор
Володимирович

2

Ласитчук
Оксана
Миколаївна

1

Тимків
Ігор
Степанович

1

Кінаш
Наталія
Миронівна

2

Гінчицька
Людмила
Володимирівна

1

Жураківський
Віктор
Миколайович

3

Кравчук
Інна Валеріївна

1

Куса
Олена
Михайлівна

1

Курташ
Наталія
Ярославівна

2

Басюга
Ірина
Омельянівна

1

Лісовська
Надія Василівна

1

Гудз
Іван
Михайлович

1

Медичний

Кафедра хірургії № 1 Василюк
Сергій
Михайлович

ORCID
0000-0002
6738-6951

8

Медичний

Кафедра хірургії № 1 Гудивок
Володимир
Іванович

ORCID
0000-0001
9772-8417

2

Медичний

Кафедра хірургії № 1 Біцька
Ірина
Володимирівна

ORCID
0000-0001
7172-7416

2

Медичний

Кафедра хірургії № 1 Осадець
Віталій
Степанович

2

Медичний

Кафедра хірургії № 1 Гуцуляк
Андрій
Іванович
Кафедра хірургії № 1 Дмитрук
Олександр
Михайлович

ORCID
0000-00029114-985X
ORCID
0000-0002
3665-7798
ORCID
0000-0002
4959-3033

Медичний

RESEARC
H ID
H-97372018
RESEARC
H ID
1-3731
2018
RESEARC
H ID
І-38182018
RESEARC
H ID

5

2

RESEARC
H ID

2

1

RESEARC
H ID
І-37632018
RESEARC
H ID
І-37512018
RESEARC
H ID
І-38772018
RESEARC
H ID

1

RESEARC
H
ID
I-32292018
RESEARC
H
ID
І-44512018
RESEARC
H
ID
І-44582018

1

Медичний

Кафедра хірургії № 1 Лабяк
Іван Романович

ORCID
0000-0001
9482-6265

1

Медичний

Кафедра хірургії № 1 Іванина
Василь
Васильович

ORCID
0000-0002
0486-5816

2

Медичний

Кафедра хірургії № 1 Ткачук
Олег
Степанович
Прудніков
Кафедра хірургії № 1
Олександр
Валентинович

ORCID
0000-00018324-071Х
ORCID
0000-00021970-218X

1

Медичний

Кафедра хірургії № 1 Атаманюк
Віталія
Михайлівна

ORCID
0000-0003
0229-0374

1

Медичний

Кафедра хірургії №
1

Павлюк Наталія
Михайлівна

ORCID
0000-0003
2532-7301

1

Медичний

Кафедра онкології

Медичний

Кафедра онкології

Медичний

Кафедра онкології

Медичний

Кафедра онкології

Медичний

Кафедра онкології

Медичний

Кафедра онкології

Крижанівська
Анна
Євстахіївна
Костишин
Іван Данилович
Голотюк
Володимир
Володимирович
Андріїв
Аліна
Володимирівна
Терен
Тетяна
Іполитівна
Вальчишин
Андрій

Медичний

1

1

1

1

1

1

2

2
1

1

1

1

Медичний

Кафедра онкології

Медичний

Кафедра онкології

Медичний

Кафедра педіатрії

Медичний

Кафедра педіатрії

Медичний

Кафедра педіатрії

Медичний

Кафедра радіології
та радіаційної
медицини
Кафедра радіології
та радіаційної
медицини
Кафедра радіології
та радіаційної
медицини
Кафедра радіології
та радіаційної
медицини
Кафедра радіології
та радіаційної
медицини
Кафедра радіології
та радіаційної
медицини
Кафедра радіології
та радіаційної
медицини
Кафедра радіології
та радіаційної
медицини
Кафедра
ендокринології
Кафедра
ендокринології

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний
Медичний

Медичний

Кафедра
ендокринології

Медичний

Кафедра
ендокринології

Медичний

Кафедра
ендокринології

Медичний

Кафедра
оториноларинголо
гії та офтальмології
з курсом хірургії
голови та шиї
Кафедра дитячої
хірургії та
пропедевтики
педіатрії
Кафедра дитячої
хірургії та
пропедевтики
педіатрії
Кафедра дитячої

Медичний

Медичний

Медичний

Миколайович
Дяків Ірина
Богданівна
Гірна Галина
Анатоліївна
ЛембрикІрина
Степанівна
Кочерга Зоряна
Ростиславівна
Рейтмаєр
Михайло
Йосипович
Рижик
Валерян
Миколайович
Дудій
Петро
Федорович
Федик Оксана
Миколаївна
Витвицький
Зиновій
Ярославович
Ленчук
Тетяна
Любомирівна
Остапяк
Іван
Михайлович
Царук
Олександра
Ярославівна
Мацькевич
Вікторія
Миколаївна
Скрипник
Надія Василівна
Костіцька
Ірина
Олександрівна
Дідушко
Оксана
Миколаївна
Боцюрко
Володимир
Іванович
Вацеба
Тамара
Сергіївна
Капечук
Василь
Васильович

1
1
3
0000-0003
0964-8463

2
2

5

13

3

10

1

7

5

2

4
H-8673-2018

3

2

1

1

1

Фофанов
Олександр
Дмитрович

5

Юрцева
Алла
Петрівна

4

Курташ

1

Медичний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

Стоматологічний

хірургії та
пропедевтики
педіатрії
Кафедра дитячої
хірургії та
пропедевтики
педіатрії
Кафедра внутрішньої
медицини
стоматологічного
факультету ім. проф.
М.М. Бережницького
Кафедра
внутрішньої
медицини
стоматологічного
факультету ім.
проф.
М.М.Бережницьког
о
Кафедра внутрішньої
медицини
стоматологічного
факультету ім. проф.
М.М.Бережницького
Кафедра внутрішньої
медицини
стоматологічного
факультету ім. проф.
М.М.Бережницького
Кафедра внутрішньої
медицини
стоматологічного
факультету ім. проф.
М.М.Бережницького
Кафедра внутрішньої
медицини
стоматологічного
факультету ім. проф.
М.М.Бережницького
Кафедра
терапевтичної
стоматології
Кафедра
терапевтичної
стоматології
Кафедра
терапевтичної
стоматології
Кафедра
терапевтичної
стоматології
Кафедра
ортопедичної
стоматології
Кафедра
ортопедичної
стоматології
Кафедра анатомії
людини
Кафедра фізіології

Олег Олегович

Павликівська
Богдана
Михайлівна

2

Вірстюк
Наталія
Григорівна

5

Оринчак
Марія
Андріївна

2

Вакалюк
Ірина Ігорівна

2

Човганюк
Ольга
Степанівна

1

Александрук
Дмитро
Павлович

1

Краснопольський
Сергій Захарович

1

Матвійків Тарас
Ігорович

2

І-35662018

Плав’юк Лев
Юрійович

3

І-38242018

Стасюк Надія
Орестівна

2

І-38912018

Махлинець
Наталія
Петрівна
Ожоган
Зіновій
Романович
Бульбук
Олександр
Іванович
Котик
Тарас
Любомирович
ВороничСемченко
Наталія

2

І-39952018
4

2

57024135000

1

7801575831
(6507616212)

2

Стоматологічний

Кафедра фізіології

Фармацевтичний

Кафедра фармації

Фармацевтичний

Кафедра фармації

Фармацевтичний

Кафедра хімії
фармацевтичного
факультету
Кафедра хімії
фармацевтичного
факультету
Кафедра хімії
фармацевтичного
факультету
Кафедра хімії
фармацевтичного
факультету
Кафедра хімії
фармацевтичного
факультету
Кафедра хімії
фармацевтичного
факультету
Кафедра клінічної
фармакології і
фармакотерапії
Кафедра медичної
інформатики,
медичної і
біологічної фізики
Кафедра медичної
інформатики,
медичної і
біологічної фізики
Кафедра медичної
інформатики,
медичної і
біологічної фізики
Кафедра медичної
інформатики,
медичної і
біологічної фізики
Кафедра медичної
інформатики,
медичної і
біологічної фізики
Кафедра медичної
інформатики,
медичної і
біологічної фізики
Кафедра медичної
інформатики,
медичної і
біологічної фізики
Кафедра медичної
інформатики,
медичної і
біологічної фізики

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Миколаївна
(Воронич Н.М.)
Ємельяненко
Ірина
Всеволодівна.
Грицик
Андрій
Романович
Струк
Оксана
Анатоліївна
Стецьків
Андрій
Остапович
Мельник
Дмитро
Олександрович
Мельник
Дмитро
Олександрович
Мельник
Дмитро
Олександрович
Винницька
Рената
Богданівна
Мельник
Оксана
Ярославівна
Купновицька
Ірина
Григорівна
Петрина
Любомира
Григорівна

7801459465
(7801457989)

1

6

1

6506514434

4

57090533900

1

25722208000

2

6602720848

1

55701328900

1

56574895900

2

0000-00026997-460Х

1

ID:
6602329841

1

Писклинець
Уляна
Михайлівна

ID:
8453552100

1

Добровольська
Анна
Михайлівна

ID:
6507839285

1

Лісовський
Роман
Петрович

ID:
56406423000

2

Паращук
Тарас
Олексійович

ID:
56071538700

3

Войтович
Сергій
Анатолійович

ID:
16204526300

2

Колковський
Павло Ігорович

ID:
55647473400

1

Туровська
Лілія Вадимівна

ID:
56106162200

1

Н-83172018

1

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Факультет
підготовки
іноземних
громадян
Факультет
підготовки
іноземних
громадян
Факультет
підготовки
іноземних
громадян
Факультет
підготовки
іноземних
громадян
Факультет
підготовки
іноземних
громадян
НавчальноНауковий
інститут
післядипломної
освіти
НавчальноНауковий
інститут
післядипломної
освіти
НавчальноНауковий
інститут
післядипломної
освіти
НавчальноНауковий
інститут
післядипломної
освіти
НавчальноНауковий
інститут
післядипломної
освіти
НавчальноНауковий
інститут
післядипломної
освіти
НавчальноНауковий
інститут

Кафедра медичної
інформатики,
медичної і
біологічної фізики
Кафедра медичної
інформатики,
медичної і
біологічної фізики
Кафедра медичної
інформатики,
медичної і
біологічної фізики
Медичної біології і
медичної генетики

Томин
Уляна
Олексіївна

ID:
55977279000

1

Кузишин
Мирослав
Миронович

ID:
55634363300

2

Яремій
Софія Іванівна

ID:
23494382400

2

Ковальчук
Лариса
Євгенівна

1

3

Кафедра медичної
біології і медичної
генетики

Козовий
Руслан
Васильович

1

1

Кафедра біологічної
та медичної хімії
імені академіка
Бабенка Г.О.
Кафедра біологічної
та медичної хімії
імені академіка
Бабенка Г.О.
Кафедра біологічної
та медичної хімії
імені академіка
Бабенка Г.О.
Кафедра
стоматології
післядипломної
освіти

Ерстенюк
Анна
Михайлівна

2

2

Кіндрат
Ірина Петрівна

1

1

Мельник
Марія
Василівна

NHf92483403
00

1

Рожко
Микола
Михайлович

8

Кафедра
стоматології
післядипломної
освіти

Палійчук
Іван
Васильович

4

Кафедра
акушерства і
гінекології ННІПО

Макарчук
Оксана
Михайлівна

4

4

Кафедра
акушерства і
гінекології ННІПО

Вакалюк
Любомир
Мирославович

1

1

Кафедра
акушерства і
гінекології ННІПО

Кишакевич

3

3

Кафедра
акушерства і
гінекології ННІПО

Островська
Оксана
Миколаївна

1

1

Кафедра
акушерства і
гінекології ННІПО

Поліщук
Іван

1

1

Ірина Тарасівна

післядипломної
освіти
НавчальноНауковий
інститут
післядипломної
освіти
НавчальноНауковий
інститут
післядипломної
освіти
НавчальноНауковий
інститут
післядипломної
освіти
НавчальноНауковий
інститут
післядипломної
освіти
Разом

Полікарпович
Кафедра
акушерства і
гінекології ННІПО

Бойчук
Олександра
Григорівна

3

3

Кафедра
акушерства і
гінекології ННІПО

Римарчук
Маріяна
Іванівна

2

2

Кафедра
акушерства і
гінекології ННІПО

Матвійків
Назар Ігорович

2

2

Кафедра
акушерства і
гінекології ННІПО

Купчак

2

2

63

101

Ірина
Маноліївна

Т а б л и ц я 4. Н а у к о в і, н а у к о в о - п е д а г о г іч н і п р а ц і в н и к и , я к і м а ю т ь н е
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Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на
одного науково-педагогічного працівника, який працює у
закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31
грудня останнього року звітного періоду і має науковий
ступінь доктора наук та/або вчене звання професора

40,1

1б

Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на
одного науково-педагогічного працівника, який працює у
закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на
31 грудня останнього року звітного періоду і має науковий
ступінь та/або вчене звання

7,1

2

Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання
єдиного
державного
кваліфікаційного
іспиту
продемонстрували результати в межах 25 відсотків кращих
серед учасників відповідного іспиту протягом звітного
періоду, але не більше трьох останніх років (стосується
здобувачів вищої освіти, для яких передбачається складення
єдиного державного кваліфікаційного іспиту)

4,2

3

Кілька здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які
не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із
завершенням у звітному періоді навчалися (стажувалися) в
іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) за
межами України, приведена до 100 здобувачів вищої освіти
денної форми навчання

0,1

4

Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які
не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із
завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили
навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти та
наукових установ культурологічного та мистецького
спрямування - проводили навчальні заняття або брали участь
(у тому числі як члени журі) у культурно-мистецьких
проектах) за межами України, приведена до 100 науковопедагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі
вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня
останнього року звітного періоду

0,48

5

Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному
періоді призові місця на Міжнародних студентських
олімпіадах, ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, ІІ
етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться
або визнані МОН, міжнародних та все українських
культурно-мистецьких проектах, які проводяться або визнані

1,38

Мінкультури, на Олімпійських іграх, Параолімпійських,
Дефлімпійських
іграх,
Всесвітній
та
всеукраїнській
універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх,
етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів
спорту, які проводяться або визнані центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері фізичної культури та спорту, приведена до
100 здобувачів вищої освіти денної форми навчання
6

Середньорічна
кількість
іноземних
громадян
серед
здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які
навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за
денною формою навчання за останні три роки (крім вищих
військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із
специфічними умовами навчання), військових навчальних
підрозділів закладів вищої освіти)

1703

7

Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації
економічного співробітництва та розвитку - серед здобувачів
вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти
фізичних або фізичних або юридичних осіб, за денною
формою навчання за останні три роки (крім вищих
військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із
специфічними умовами навчання), військових навчальних
підрозділів закладів вищої освіти)

128

8

Середнє значення показників індексів Гірша науковопедагогічних та наукових працівників (які працюють у
закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31
грудня останнього року звітного періоду) у наукометричних
базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних базах,
визнаних МОН, приведене до кількості науково-педагогічних
і наукових працівників цього закладу

0,19

9

Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які
мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних
виданнях, які на час публікації було включено до
наукометричної бази Scopus або Web of Science, інших
наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100
наукових-педагогічних і наукових працівників, які працюють
у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на
31 грудня останнього року звітного періоду

2,38

10

Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим
коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Scopus,
Web o f Science, інших наукометричних баз, визнаних
МОН, що видаються закладом вищої освіти, приведена до
кількості спеціальностей, з яких здійсню ється підготовка
здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на
31 грудня останнього року звітного періоду

0

11

Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які

4,78

здійснювали наукове керівництво (консультування) не
менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися
в Україні, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових
працівників, які працюють у закладі вищої освіти за
основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього
року звітного періоду
12

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що
зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані
(створені) його науково-педагогічними та науковими
працівниками, що працюють у ньому на постійній основі за
звітний період, приведена до 100 науково-педагогічних і
наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти
за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього
року звітного періоду

8,8

13

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науковопедагогічними та науковими працівниками, які працюють у
ньому на постійній основі у звітному періоді, приведена до
100 науково- педагогічних і наукових працівників, які
працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи
станом на 31 грудня останнього року звітного періоду
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