
Основна діяльність Відділу спрямована на організацію та розвиток міжнародного 

співробітництва Університету, а також міжнародних зв'язків і співпраці Університету в 

науковій, освітній та культурній сферах. 

 

  
У сфері міжнародного співробітництва, відділ міжнародних зв’язків проводить комплексну 

роботу, виконуючи наступні завдання: 

➢ встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними 

особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою 

організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в 

Університеті;  

➢ підписання угод про співробітництво з провідними українськими та зарубіжними 

вищими навчальними закладами з питань спільної розробки нових форм та методів 

навчання; 

➢ розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів; 

➢ розширення договірних зв’язків із провідними університетами Європи, Америки, 

Китаю та інших регіонів світу; 

➢ всебічне вивчення зарубіжного досвіду розвитку освіти й науки, у тому числі 

реалізації Болонського процесу; 

➢ участь викладачів і співробітників Університету в міжнародних проектах 

університетів різних країн, які фінансуються міжнародними фондами; 

➢ залучення іноземних спеціалістів до роботи в університеті та участь провідних 

викладачів і науковців у навчальній та науковій діяльності закордонних 

університетів і наукових установ; 

➢ активізації мобільності студентів Університету, розширення можливостей їх 

навчання, стажувань, навчальних практик у закордонних університетах; 

➢ розповсюдження інформації про напрями та умови вступу до Університету за 

кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм академічної мобільності; 

➢ забезпечення керівництва і співробітників Університету інформацією з питань 

міжнародного співробітництва в галузі освіти і науки, надання консультацій з 

міжнародних відносин структурним підрозділам Університету; 

➢ вивчення передових освітніх технологій зарубіжних країн, досвіду провідних ЗВО 

України в галузі підготовки іноземних студентів. 

Станом на 2021 рік, 39 закордонних установ є партнерами університету у сфері охорони 

здоров’я. Івано-Франківський національний медичний університет є членом 5 міжнародних 

асоціацій, та офіційно зареєстрованим закладом в Єдиній електронній базі міжнародних 

грандів та тендерів Європейської комісії (в рамках програми Erasmus+).  

Щорічно науково-педагогічні працівники проходять стажування закордоном (Польща, Іспанія 

та ін.), а також є учасниками міжнародних симпозіумів та конференцій. ІФНМУ регулярно 

виступає організатором міжнародних конференцій, участь в яких беруть представники з 

різних країн світу (Польща, Болгарія, Словаччина, Великобританія, Ізраїль, Німеччина, США 

та ін.) 

 

1. Міжнародне співробітництво



  
З метою якісного проведення міжнародної діяльності, відділ виконує наступні організаційно-

управлінські завдання: 

➢ доведення до відома іноземних студентів чинних нормативних документів, які 

регламентують навчання в Україні іноземних громадян; 

➢ контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян в УДМСУ згідно чинного 

законодавства; 

➢ контроль та перевірка документів, які пред’являють іноземні громадяни чи 

уповноважені особи для оформлення запрошення на навчання та зарахування до 

Університету згідно чинного законодавства; 

➢ здійснення контролю та перевірки інформації у «Електронному журналі обліку 

запрошень на навчання в Україні, що видаються українським ЗВО іноземцям» 

стосовно оформлення запрошень на навчання; 

➢ контроль за оформленням особистих справ та документів, які супроводжують 

навчання іноземних громадян в Університеті; 

➢ забезпечення іноземцям інформаційної підтримки, необхідної при підготовці до 

здійснення процедури нострифікації закордонних документів про середню освіту; 

➢ організація перекладу під час проведення офіційних зустрічей керівництва 

Університету, переклад іноземними мовами кореспонденції та поточних 

документів, що відносяться до компетенції відділу. 

 

 
Відділ міжнародних зв'язків є ключовим підрозділом із залучення іноземних абітурієнтів на 

навчання до Івано-Франківського національного медичного університету. Щороку 

спостерігається зростання кількості здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян, що 

позитивно впливає на імідж та рейтинг університету. Сьогодні студенти з понад 30 країн світу 

навчаються в ІФНМУ та активно заохочують своїх співгромадян до навчання тут. Станом на 

2021 рік, в університеті навчається 1613 іноземних студентів з 35 країн світу. 

2. Організаційно-управлінський процес

3. Освітня діяльність



З метою реалізації якісної та кваліфікованої процедури зарахування іноземних громадян на 

навчання в ІФНМУ, наказом ректора університету створено відбіркову комісію на базі відділу 

міжнародних зв’язків, яка здійснює перевірку та прийом необхідних документів для видачі 

запрошень на навчання, забезпечує інформаційну підтримку для зустрічі абітурієнтів в 

аеропортах України, проводить прийом та реєстрацію особової документації іноземних 

громадян з метою їхнього зарахування та офіційного перебування на території України. 

Кожен іноземний громадянин проходить тривалу процедуру від кандидата на навчання до 

студента Університету. Кожен етап фіксується документально в ІФНМУ та електронно в 

Електронному журналі ДП «Український державний центр міжнародної освіти» МОН 

України. Тому зарахування іноземних громадян є чітким, послідовним та прозорим завдяки 

злагодженій співпраці працівників відділу з представниками ДП «УДЦМО».  

Протягом останніх кількох років показник зарахованих іноземних студентів коливається в 

межах 68%-78% від кількості виданих запрошень на навчання іноземним громадянам за рік, 

що є доволі високим показником серед університетів Прикарпаття та України. 

Окрім цього, відділ міжнародних зв’язків співпрацює безпосередньо з МОН України, МОЗ 

України, Службою безпеки України, Державною міграційною службою України та 

представництвами іноземних держав в Україні для здійснення максимально якісного відбору 

та реєстрації іноземних громадян згідно з освітніми стандартами України та вимогами 

відповідних Міністерств закордоном, а також для забезпечення державної безпеки та 

легального перебування іноземних громадян в Україні. 
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