
ДЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ 
(74 РІЧНИЦЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ) 

Вітаємо! 

 Бажаємо всій університетській родині подальших наукових 

звершень, мирного неба, довгих та плідних років життя для блага та 

здоров’я народу України! 



 Цю річницю ІФНМУ відзначає з добрими здобутками та впевнено 
дивлячись у майбутнє. Історія нашого університету є багатою завдяки 
університетській родині, нашим студентам, викладачам. Серед них є чудові 
науковці і творчі люди, які віддають своє тепло, знання і розум.  



Невпинно та невблаганно летить час… 

 Уже понад 74 роки на Прикарпатській землі працює на ниві охорони здоров’я один із 

найкращих вузів нашої Держави – потужний науковий заклад з підготовки висококваліфікованих 

фахівців галузі медицини - Івано-Франківський національний медичний університет – один з 

лідерів медичної освіти в Україні.  

 Найбільший скарб університету – люди, які самовіддано віддають свою працю, натхнення, 

талант благодійній справі навчання лікарів і збереження здоров’я дітей. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 Це унікальний колектив з високим рівнем викладацької майстерності, великим науковим 

потенціалом та потужною духовною енергетикою, з великим минулим, прекрасним майбутнім та 

визначним сьогоденням.  

  Передові наукові праці і досягнення, практичні здобутки, постійне вдосконалення 

матеріальної бази університету, активна участь у громадському житті та на міжнародному рівні, 

значні досягнення у спорті, участь у культурному житті регіону – це лише та невелика частка, яка 

відображає досягнення нашого університету.  



Клятва Лікаря України 

 
 Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість 

обов'язків, що покладаються на мене, в присутності моїх 

учителів і колег урочисто клянусь: 

 

 усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і 

поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню 

захворювань, надавати медичну допомогу всім, хто ії 

потребує; 

 незмінно керуватися у своїх діях і помислах 

принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим 

і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно 

продовжувати благородні традиції світової медицини; 

 зберігати лікарську таємницю, не використовувати її 

на шкоду людині; 

 дотримуватись правил професійної етики, не 

приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому; 

 постійно поглиблювати і вдосконалювати свої 

знання та вміння, у разі необхідності звертатися за 

допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не 

відмовляти, бути справедливим до колег; 

 власним прикладом сприяти вихованню фізично і 

морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали 

милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми. 

 Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе 

своє життя. 

Тільки в праці невтомній крилатим стаєш. Ви – наша гордість та наша надія. 



 Успішно здійснюється наукова і лікувально-профілактична робота. Навчальний процес дозволяє 

отримати якісні та сучасні знання студентам, магістрам, клінічним ординаторам. Вони мають змогу не лише 

навчатися за стандартною навчальною програмою, а й займаються науково-дослідною роботою, беруть 

участь у наукових конференціях, з’їздах, симпозіумах в Україні та за кордоном. Викладачі постійно 

удосконалюють свою лікарську майстерність та освоюють нові напрямки медицини.  



 На майстер-класах студенти удосконалюють свою майстерність.  



 Медичний університет – це база новітніх 

інформаційних ресурсів: інформаційно-аналітичний 

центр, бібліотека і кафедри, комп’ютерні класи, 

навчально-тренінгові центри.  



 Навчально-практичний центр                 

(анатомічна зала-музей) «Анатомія людини» 

 Музей історії розвитку медицини Прикарпаття 

Кімната-музей «Руської Трійці» 

 Студентське наукове товариство Івано-Франківського національного 

медичного університету презентувало унікальний проект, аналогів якому в 

Україні немає. Юні науковці створили DVD-диск «Альбом Слави 70», в якому 

міститься історія всіх кафедр університету за понад 70 років його існування. 



  Бібліотека забезпечує нерозривний зв’язок 

минулого і сьогодення, одержання повного огляду 

інформації зі світового простору, сприяє піднесенню 

інтелектуального рівня студентів. 
  

Бібліотека вузу – це фундамент освіти і 

самоосвіти 



 Книжкові та тематичні виставки, організовані для студентів та викладачів, 

впливають на формування читацької уваги і розкривають зміст ресурсів бібліотеки 

університету.  



 Багато наукових і культуротворчих проектів організовує осередок Наукового товариства 

імені Шевченка (НТШ). Їхні традиції і спільні здобутки на науковій та громадсько-культурній 

ниві спонукають до нової творчої наснаги.    

Ми маємо берегти пам’ять і всі багатства минулих поколінь 



 У фахових виданнях ІФНМУ друкуються інформація та статті 

спеціалістів про найновіші досягнення в галузі медицини,  

висвітлюються найважливіші події та здобутки професорсько-

викладацького складу ІФНМУ та інших університетів. 



 На кафедрі медицини катастроф та військової медицини проходить підготовка офіцерів-

медиків для Збройних сил Украни, навчання здійснюється відповідно до стандартів тактичної 

медицини, які діють в країнах НАТО. 

Понад усе для мене рідний край, 

Його свобода, честь і незалежність. 

Тих, хто поліг в бою, не забувай 

І до землі батьків свою належність.  

 



 Здоров'я – найбільша соціальна цінність. В університеті 

проводиться постійне оновлення спортивно-оздоровчого 

комплексу і баз відпочинку. 



 Цікаво, затишно і смачно.  Час, проведений у 

закладі, сприяє різним креативним ідеям». 

Оновлений 

студентський 

простір 



  

 Відділи виховної роботи та організації дозвілля, студентський 

парламент, бібліотека, кафедри, учасники Європейської медичної 

студентської асоціації ЕMSA, Івано-Франківський осередок Наукового 

товариства ім. Шевченка регулярно проводять культурно-просвітницькі 

заходи для студентів: тематичні виставки, благодійні заходи, вечори-

зустрічі з видатними і цікавими людьми краю, України та зарубіжжя, з 

учасниками АТО, концерт-реквієм в знак вшанування світлої пам’яті 

наших героїв.  



 Ми пишаємося нашими викладачами та випускниками, які  

поєднують медицину і дивовижний світ мистецтва, наповнюють наші 

душі живильною магією і зігрівають духовним теплом народної 

мудрості.  

Їх знають далеко за межами України  



Народна самодіяльна хорова капела «Сурма» 

Народний колектив естрадно-спортивного 

танцю «Арт» 

Народний ансамбль танцю «Дружба» 

 На особливу увагу заслуговує участь студентів і викладачів у художній самодіяльності і 

народних колективах, без яких не проходить жоден мистецький захід в університеті.  



Волонтерська діяльніть і благодійні акції 

 Під опікою студентів-медиків є Надвірнянський дитячий 

хоспіс, медико – реабілітаційний центр с. Мединя Галицького 

району, будинок-інтернат с. Залуччя Снятинського району, 

відділення онкогематології обласної дитячої лікарні, будинок 

милосердя святого Миколая с. Крихівці.  

Я захоплююсь 

волонтерами, 

Що уміють любити 

бійця. 

Громадянської зрілості 

терени 

Відкривають їх щедрі 

серця. 

Не пустими словами-

порадами – 

Тільки ділом! І йдуть 

до кінця! 

 



 Сьогодні наш університет знаний не лише в Україні, а й за її межами.  

 В нашій рідній Альма Матер  навчаються студенти з 46 країн світу, таких як: Азербайджан, Алжир, 

Болгарія, Ботсвана, Великобританія, Габон, Гана, Греція, Данія, Еквадор, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Індія, Ірак, 

Іран, Іспанія, Йорданія, Камерун, Канада, Кенія, Конго, Лесото, Ліберія, Ліван, Лівія, Мальдіви, Марокко, 

Намібія, Нігерія, Німеччина, Пакистан, Палестина, Польща, Російська Федерація, Руанда, Румунія, 

Саудівська Аравія, Сирія, Сінгапур, США, Сьєрра-Леоне, Туніс, Туркменістан, Угорщина, Узбекистан. 

 Наші студенти і молоді вчені проходять стажування за кордоном, університет активно співпрацює з 

вищими навчальними закладами  Польщі, Угорщини, Іспанії, Чехії, Литви, Естонії, Білорусії, Болгарії, 

Румунії, Німеччини, Італії, Азербайджану та виробничими підприємствами Німеччини та Китаю. 

 Студенти факультету підготовки іноземних громадян беруть участь у різноманітних подіях та 

святкуваннях, що відбуваються як в університеті, так і в місті. 



Многая літа! 

Многая літа ми бажаємо! Многая літа від 

душі!  




