
 

30.08.2022 року відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського 

національного медичного університету, де розглянули наступні питання:  

1. Про обрання на вакантні посади: 

1.1 Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри біологічної та медичної 

хімії ім. академіка Г.О.Бабенка Максимчука Тараса Петровича. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 75 

голосів, «Проти» - немає. 

1.2 Обрання на вакантну посаду професора кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини Дзвонковську Валентину Володимирівну. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 75 

голосів, «Проти» - немає. 

1.3 Обрання на вакантну посаду професора кафедри терапевтичної 

стоматології Нейко Нілу Василівну. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 75 

голосів, «Проти» - немає. 

1.4 Обрання на вакантну посаду професора кафедри онкології Голотюка 

Володимира Володимировича. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 75 

голосів, «Проти» - немає. 

 

Доповідач  учений секретар. 

 

Лічильна комісія: Голова комісії –    професор Надія СКРИПНИК; 

                                  Члени комісії:       доцент Роксолана НЕСТЕРАК; 

                                                                 Віктор ГОЛОВЧАК. 

 

2. Підсумки роботи Івано-Франківського національного медичного 

університету за 2021-2022 навчальний рік та завдання на 2022-2023 

навчальний рік. 

Доповідачі: ректор Університету Микола РОЖКО, 

перша проректорка Ганна ЕРСТЕНЮК. 

 

3. Різне: 

3.1 про подання кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів 

для молодих учених кандидата фізико-математичних наук, доцента 

кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Мазуренко 

Юлію Степанівну. Назва проєкту «Створення високоефективних 

магнітокерованих наноструктур для медикобіологічних та екологічних 

застосувань», науковий керівник- д.біол.н., професор, завідувач кафедри 

медичної інформатики, медичної і біологічної фізики ІФНМУ Мойсеєнко 

Микола Іванович; 

3.2 про висунення кандидатури доцента кафедри внутрішньої медицини 

№1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М.Нейка, 



гематолога Комунального некомерційного підприємства 

«Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФОР» Курилів Галини 

Миколаївни на присвоєння почесного звання «Заслужений лікар 

України»; 

      3.3 про надання академічної відпустки: 

− аспіранту кафедри терапії, сімейної та екстреної медицини 

післядипломної освіти Чужак С.Ю. у зв’язку з доглядом за дитиною; 

− аспіранту кафедри гістології, цитології та ембріології Хлопецькій В.І. у 

зв’язку з доглядом за дитиною; 

− аспіранту кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства 

Бойчук О.С. у зв’язку з доглядом за дитиною; 

− аспіранту кафедри акушерства і гінекології імені професора 

І.Д.Ланового Приймак О.О. у зв’язку з доглядом за дитиною. 

3.4  про затвердження: 

− Навчальної програми «Інфекційні хвороби» з курсів підвищення 

кваліфікації: стажування випускників медичних закладів вищої 

освіти за фаховим напрямком акредитації «Медицина»; 

− Навчальної програми «Актуальні питання діагностики та лікування 

інфекційних хвороб» з курсів підвищення кваліфікації: тематичного 

удосконалення випускників медичних закладів вищої освіти за 

фаховим напрямком акредитації «Медицина»; 

− Навчальної програми Тематичне навчання (семінар) «Диференційна 

діагностика лімфаденопатій» для випускників медичних закладів 

вищої освіти за фаховим напрямком акредитації «Медицина»; 

− Навчальної програми Фахова школа «Пре- та постконтактна 

профілактика в ключових групах ризику та запобігання статевого 

шляху поширення ВІЛ–інфекції серед населення» для випускників 

медичних закладів вищої освіти за фаховим напрямком акредитації 

«Медицина»; 

− Навчальної програми Фахова школа «Короновірусна хвороба у 

пацієнтів з супутньою патологією: діагностика та лікування» для 

випускників медичних закладів вищої освіти за фаховим напрямком 

акредитації «Медицина»; 

− Навчальної програми з курсів підвищення кваліфікації: тематичного 

удосконалення випускників медичних закладів вищої освіти за 

фаховим напрямком акредитації «Медицина» «Діагностика та 

ведення хворих на ВІЛ-інфекцію в умовах первинної, вторинної та 

третинної ланок надання допомоги»; 

− Навчальної програми. Фахова школа Патогенетичні особливості 

хронічного риносинуситу: клінічні дебати. 

− Навчальної програми «інтернатура» - акушерство та гінекологія, 

внутрішні хвороби, педіатрія, неврологія, офтальмологія, ортопедія 

та травматологія, психіатрія, стоматологія, хірургія, медицина 

невідкладних станів, інфекційні хвороби, анестезіологія та 

інтенсивна терапія, загальна практика сімейна медицина, 



дерматологія, отоларингологія, патологічна анатомія, радіологія, 

фармація. 

− Навчальної програми «неформальна освіта» - фтизіатрія: майстер-

клас «Діагностика побічних реакцій протитуберкульозної терапії», 

фахова школа: «Побічні реакції особливого значення при лікуванні 

туберкульозу», семінар «Лікування побічних реакцій особливого 

значення»; пульмонологія: майстер клас «Діагностика пацієнтів з 

БОС та БА», фахова школа « Сучасні підходи до ведення хворих з 

БОС», семінар «Надання медичної допомоги хворим з БА»; 

− Клопотання Центральної методичної ради протокол №8 від 

29.08.2022р. про відкриття спеціальності спеціалізація «Психіатрія». 

− Навчальні програми – Тематичного удосконалення: 1. «Вибрані 

питання нефрології» 2. «Вибрані питання ревматології» 3. «Вторинні 

нефропатії». 

3.5  про дозвіл до друку: 

− навчального посібника «Медичне краєзнавство». Автор Любчик 

І.Д. За редакцією професора Качкана В.А.; 

− монографії «Діагностика та лікування генералізованого 

пародонтиту у хворих на ревматоїдний артрит, які проживають на 

екологічно несприятливих територіях». Автори: Рожко М.М., 

Попович З.Б., Ковалишин Х.В.; 

− монографії «Застосування озоно- та ремінералізуючої терапії у 

комплексному лікуванні початкового карієсу постійних зубів у 

дітей». Автори: Рожко М.М., Олійник Р.П. 

 

 

      Доповідач  учений секретар. 

 

 

 
 


