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Виконання науково-дослідних робіт

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 

рік

Виконувалось 

НДР

156 158 160 163

З державного 

бюджету

5 5 5 4

Комплексні  

НДР

з ініціативно-

пошукової 

тематики

34 35 32 32

Господарсько-

договірні

16 6 7 4

Міжнародні 

рандомізовані

дослідження

102 112 116 123



ФІНАНСОВАНІ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Фундаментальні НДР:

•кафедри гістології, цитології та ембріології на тему: «Морфофункціональна
характеристика уражень центральної і периферійної нервової систем, органів 
чуття, викликаних хіміопрепаратами, що застосовуються для лікування 
онкологічних захворювань, та розробка схем нейропротекторної терапії» 
(2017-2019 роки, проф. Геращенко С.Б.)

• кафедри гігієни та екології на тему: «Розробка новітньої технологій утилізації 
полімерних побутових відходів на основі механічного рециклінгу»

(2017-2019 роки, проф. Мізюк М.І.)

Прикладні НДР:

• кафедри стоматології післядипломної освіти навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти на тему: «Клінічна ефективність комплексного 
лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у  населення 
екологічно несприятливих регіонів» (2018-2020 роки, проф. Рожко М.М.) 

• кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені 
професора М. М. Бережницького на тему: «Неалкогольна жирова хвороба 
печінки: вплив на перебіг серцево-судинних захворювань, оптимізація
лікування», (2018-2020 роки, проф. Вірстюк Н.Г.)



ІНІЦІАТИВА 
МОЗ України











Завершені науково-дослідні роботи у 2019 р.

Ініціативно-пошукова тематика університету – 11 НДР:
1. НДР “Комплексна діагностика і лікування хірургічних захворювань органів черевної 
порожнини та порушень кровоплину з урахуванням гемостазіологічних показників”. 
Кафедра хірургії стоматологічного факультету. Керівник – проф. Пиптюк О.В.

2.НДР “Клініко-патогенетична характеристика патологічних станів сечовидільної системи 
і чоловічих статевих органів та обґрунтування ефективних методів лікування». Кафедра 
урології. Керівник – проф. Литвинець Є.А. 

3. НДР “Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хворих на ІХС з 
артеріальною гіпертензією з метою профілактики прогресування серцевої 
недостатності”. Кафедра кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії.
Керівник – проф.  Купновицька І.Г.

4. НДР “Розробка методів прогнозування, лікування та реабілітації поширеної хірургічної 
та соматичної патології у дітей в сучасних екологічних умовах». Кафедра дитячої хірургії. 
Керівник - проф. Фофанов О.Д.

5. НДР “Клінічне і медико-соціальне обґрунтування ефективних методів збереження та 
відновлення репродуктивного здоров’я жінки при акушерській та гінекологічній 
патології”. Кафедра акушерства та гінекології післядипломної освіти ННІПО. 
Керівник – проф. Макарчук О.М.

6. НДР “Патогенетичне обґрунтування діагностики, лікування і реабілітації хворих на 
захворювання щелепнолицевої ділянки запального та дистрофічного характеру з 
урахуванням стану кісткової тканини і вікового аспекту”. Кафедра хірургічної 
стоматології та радіології та радіаційної медицини. 
Керівники– проф. Пюрик В.П., Рижик В.М. 



Завершені науково-дослідні роботи у 2019 р.

Ініціативно-пошукова тематика університету – 11 НДР:
7.НДР «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для зменшення рівня 

стоматологічної захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке проживає на 

антропогеннонавантажених територіях». Кафедра стоматології післядипломної освіти 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти. Керівник – проф. Рожко М.М.

8.НДР «Роль місцевих регуляторних систем (АPUD та імунної), розладів мікроциркуляції в 

пато- та морфогенезі захворювань на фоні метаболічного синдрому та при поліорганній

недостатності». Кафедра патоморфології. Керівник – проф. Михайлюк І.О.

9.НДР «Клініко-епідеміологічне дослідження техногенного впливу Бурштинської ТЕС на 

рівень захворюваності населення та стан довкілля Галицького району Івано-Франківської 

області». Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф. 

Керівник – проф. Левченко В.А.

10.НДР «Розробка і впровадження нових технологій хірургічного лікування хворих з 

гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини та їх ускладненнями». 

Кафедра хірургії №2 та кардіохірургії. Керівник – проф. Шевчук І.М.

11.НДР «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової

системи та обміну речовин». Кафедра неврології та нейрохірургії. 

Керівник – проф. Гриб В.А.



Заплановано у 2019 році 

5 НДР

Наукові керівники:

проф. Жураківська О.Я. 

проф. Попадинець О.Г.

проф. Ткачук О.Л.

проф. Рожко М.М.

проф. Скрипник Н.В.

Ведуть пошукові роботи 

з планування 10 НДР:

Наукові керівники:

проф. Кочерга З.Р. 

проф. Чернюк Н.В.

проф. Міщук В.Г. 

проф. Середюк Н.М.

проф. Попович В.І.

проф. Глушко Л.В.

проф. Крижанівська А.Є.

проф. Куцик Р.В.

проф. Василюк С.М.

Проф. Гудз І.М.

Перспектива у плануванні 20 НДР
Наукові керівники:

проф. Геращенко С.Б., проф. Синоверська О.В., проф. Мізюк М.І.,

проф. Ожоган З.Р., проф. Герелюк В.І., проф. Тітов І.І., проф. Нейко В.Є., 

проф. Левченко В.А., проф. Шеремета Л.М., проф. Геник Н.І.,

проф. Пиптюк О.В., проф. Зеляк В.М., проф. Купновицька І.Г., проф. 

Фофанов О.Д., проф. Макарчук О.М., проф. Пюрик В.П., проф. Рижик В.М., 

д.мед.н. Кіндратів Е.О., проф. Шевчук І.М., проф. Гриб В.А.



Підготовка кадрів в ІФНМУ - 2019 р.  

Підготовка докторів наук

Через докторантуру:
Відкрито спеціальностей докторантури – 8

У 2019 р. : 

4 докторанти:  
завершили: Нестерак Р. В., Пантус А.В.
продовжують: Вацеба Т. С., Камінський В. Я.

Планується на 2020 р. – 1 докторант

Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 року «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих

навчальних закладах (наукових установах)»

Підготовка докторів наук вищими навчальними закладами

(науковими установами) здійснюється без отримання ліцензії.

Виконується 21 докторська дисертація.



Докторські дисертації, які затверджені у 2019 році  (6)
№ 
за/
п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Основне
місце роботи 
дисертанта

Тема дисертаційної роботи

1 Козовий*
Руслан 
Васильович

доцент кафедри
медичної біології
і медичної
генетики 
(здобувач
кафедри
внутрішньої
медицини №2 та 
медсестринства)

Артеріальна гіпертензія та остеоартроз у  
довгожителів Прикарпаття: вплив
спадкових, еколого-географічних, 
соціальних факторів на тривалість життя
і стан здоров’я

2 Вакалюк*
Ірина
Ігорівна

докторант, 
доцент кафедри
внутрішньої
медицини
стоматологічного
факультету імені
професора М. М. 
Бережницького

Стабільна ішемічна хвороба серця на тлі
неалкогольної жирової хвороби печінки: 
клініко-патогенетичні особливості
прогнозування перебігу та 
диференційований підхід до 
антитромботичної та гепатопротекторної
терапії

3 Кіндратів*
Ельвіра
Олександрівна

Доцент, 
завідувач
кафедри
патоморфології

Патоморфологічні особливості
диспластичних станів шийки матки, 
асоційованих з папілома вірусною
інфекцією у жінок з розладами
репродуктивної функції



Докторські дисертації, які затверджені у 2019 році  (6)
№ 
пп

Прізвище, ім.’я,
по-батькові

Основне
місце роботи 
дисертанта

Тема дисертаційної роботи

4 Козань* 
Наталія 
Миколаївна

доцент , 
завідувач
кафедри судової
медицини

Діагностика загальних фенотипових
ознак людини шляхом комплексного 
дослідження дерматогліфічних
особливостей кисті та стопи

5 Витриховський
Андрій
Ігорович

доцент кафедри
терапії і сімейної
медицини
післядипломної
освіти навчально-
наукового
інституту
післядипломної
освіти

Варіабельність і турбулентність
серцевого ритму в діагностиці, лікуванні
та профілактиці ускладнень в осіб з
високим та дуже високим серцево-
судинним ризиком

6 Сніжко 
Сергій 
Степанович

Доцент кафедри
хірургії №2 та 
кардіохірургії

Хірургічне лікування хворих на гострий
гнійний медіастиніт

Примітка: * - дисертації захищені в спецрадах у 2018 році.



Докторські дисертації 2019 р.,
які знаходяться на розгляді в Департаменті атестації 

кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України (2)

1. Федоровська
Мар’яна 
Іванівна

Доцент кафедри
організації та 
економіки
фармації і
технології ліків

Теоретичне та експериментальне
обґрунтування складу і технології
лікарських косметичних засобів на основі
рослинних субстанцій для трихології

2. Лісовський 
Роман Петрович

Доцент кафедри
медичної
інформатики, 
медичної та 
біологічної
фізики

Синтез та фізико-хімічні властивості 
електродних матеріалів для гібридних 
електрохімічних систем

№ 
за
/п

Прізвище, ім.’я,
по-батькові

Основне
місце роботи 
дисертанта

Тема дисертаційної роботи



Докторські дисертації, подані до захисту (7)

2. Тимощук
Оксана
Василівна

Доцент кафедри 
гігієни та 
екології

Наукові основи комплексної гігієнічної 
оцінки якості життя та адаптаційних 
можливостей учнівської і студентської 
молоді, що перебуває в умовах 
сучасних закладів освіти різних типів

3. Мойсеєнко 
Наталія
Миколаївна

Доцент кафедри 
оториноларинго
логії та 
офтальмології з 
курсом хірургії 
голови та шиї

Нейровегетативна дисфункція в 
механізмах розвитку травматичної 
оптичної нейропатії та патогенетичне 
обґрунтування їх корекції (клініко-
експериментальне дослідження)

4. Любчик
Ігор
Дмитрович

Доцент 
кафедри 
українознавства 
та філософії

Лемківщина та лемки в новітній історії 
Центрально-Східної Європи: суспільно-
політичний та науковий дискурси

1. Александрук
Олександр 
Дмитрович

Доцент, 
завідувач
кафедри
дерматології та 
венерології

Хронічні алергічні дерматози – клініко-
патогенетичні паралелі, питання
диференційованої терапії та етапності
лікування

№ 

за

/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Основне

місце роботи 

дисертанта

Тема дисертаційної роботи



5. Попадюк

Олег 

Ярославович

Доцент кафедри
загальної хірургії

Інноваційні технології лікування
гнійних ран з урахуванням фаз 
раневого процесу та джерел
інфікування
(експериментальне дослідження) 

6. Проць

Галина 

Богданівна

Доцент кафедри
хірургічної
стоматології

Клініко-лабораторні аспекти
хірургічної підготовки хворих до 
ортопедичного лікування в залежності
від стану тканин протезного ложа 

7. Малофій
Любомир
Степанович

Професор кафедри 
патоморфології та 
судової медицини

Медико-соціальне обґрунтування 
оптимізації діагностичної, лікувальної і 
профілактичної тактик щодо хронічного 
обструктивного захворювання легень з 
урахуванням регіональних 
особливостей 

№ 

за

/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Основне

місце роботи 

дисертанта

Тема дисертаційної роботи



№ 

за

/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Основне

місце роботи 

дисертанта

Тема дисертаційної роботи

1. Іваночко
Василь
Михайлович

доцент 
кафедри
анатомії
людини

Закономірності формування і 
становлення нейроно-
гліокапілярних взаємовідношень 
вегетативних гангліїв голови в 
нормі та після дії загальної глибокої 
гіпотермії протягом постнатального 
періоду онтогенезу

2. Пантус

Андрій

Володимирович

Доцент 
кафедри 

хірургічної 
стоматології 

Розробка нових методик 
остеопластики щелеп з
використанням біокаркасів

3. Малишевська

Ольга 

Степанівна

Доцент 
кафедри 
гігієни та 
екології 

Наукове обґрунтування гігієнічних 
основ екологічної безпеки процесу 
утилізації полімерних побутових 
відходів для збереження здоров’я 
населення та охорони довкілля

Докторські дисертації

ПРОЕКТ завершення у 2020 році (8)



№ 

п

п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Основне

місце роботи 

дисертанта

Тема дисертаційної роботи

4. Павловський

Сергій

Анатолійович

здобувач 

кафедри 

внутрішньої 

медицини 

стоматологіч

ного факультету 

імені професора 

М. М. 

Бережницького

Особливості перебігу, діагностики і 

лікування хворих на неалкогольну 

жирову хворобу печінки на тлі 

цукрового діабету 2-го типу

5. Федяк

Ірина

Орестівна

доцент 

кафедри

організації та 

економіки

фармації і 

технології ліків

Теорико-прикладне обґрунтування

засад фармацевтичної допомоги

хворим на соціально небезпечні

хвороби в Україні

Докторські дисертації

ПРОЕКТ завершення у 2020 році (8)



№ 

за

/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Основне

місце роботи 

дисертанта

Тема дисертаційної роботи

6. Матковська
Наталія 
Романівна

доцент кафедри
терапії і сімейної 

медицини 
післядипломної 

освіти ННІПО

Цироз печінки: клініко-патогенетичні 
особливості та комплексна терапія

7. Нестерак
Роксолана
Вікторівна

доцент кафедри
внутрішньої 

медицини №2 та 
медсестринства

Реабілітація та відновне лікування 
хворих на ішемічну хворобу серця: 
клініко-діагностичні, лікувальні та 
прогностичні підходи після 
реваскуляризації міокарда

8. Дроняк 
Микола
Миколайович

доцент кафедри 
хірургії №2 та 
кардіохірургії

Хірургічне лікування хворих на 
післяопераційний перитоніт та його 
ускладнення

Докторські дисертації

ПРОЕКТ завершення у 2020 році (8)



Підготовка кадрів в ІФНМУ (2019 р.)

Кандидатські дисертації:
• захищено і затверджено Департаментом атестації 

кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки 

України 45 кандидатських дисертацій;

• подано до офіційного захисту в спеціалізовані вчені 

ради – 15 дисертацій.

В планах наукового відділу є

79 робіт, які заплановані 

як кандидатські дисертації



Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих

навчальних закладах (наукових установах)»

Ліцензія для провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-науковому) рівні з

«Медицина»

«Стоматологія»

«Фармація»

«Педіатрія»

АКРЕДИТАЦІЯ освітньо-наукових програм 
підготовки докторів філософії у 2020 р. 



Підготовка кадрів в ІФНМУ - 2019 р.  

Підготовка докторів філософії:
Всього в ІФНМУ навчається

– в аспірантурі 64
– поза аспірантурою: 73

в т.ч.

Державних очних – 26
Державних вечірніх – 5
Контрактних очних – 5
Заочних – 22
Іноземців – 6

Завершили навчання у 2019: 2 заочних аспіранти

Зараховано у 2019 р. 
Всього:   29 осіб 
в т.ч.

Державних очних – 10
Державних вечірніх – 5
Контрактних очних – 4
Заочних – 10
Іноземців -1

План випуску  у 2020 р. 
Всього: 3 осіб 
в т.ч.

Державних очних – 3





Спеціалізовані вчені ради у ІФНМУ

Д 20.601.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора і кандидата медичних наук зі спеціальностей 

14.03.01 – нормальна анатомія (медичні науки)

14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (медичні науки).

Д 20.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора і кандидата медичних наук зі спеціальностей 

14.01.02 – внутрішні хвороби

14.01.11 – кардіологія

14.01.22 – стоматологія

К 20.601.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальностей 

14.01.10 – педіатрія

14.01.13 – інфекційні хвороби

К 20.601.04 правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальностей 

14.01.01 – акушерство та гінекологія 

14.01.03 – хірургія.





Опублікування результатів наукових робіт ІФНМУ у 2019 р.

Статті у наукових виданнях  (всього) – 612
➢ Наукові періодичні видання інших держав - 67

Статті у виданнях, що індексуються у базі Scopus – 77
➢ Наукові видання України - 18
➢ Наукові періодичні видання інших держав – 59

Статті у виданнях, що індексуються у базі Wed of Sciene Core Collection – 48.

➢ Наукові видання України - 35
➢ Наукові періодичні видання інших держав - 13

Тези (матеріали наукових форумів): в Україні – 742; за кордоном – 114

Монографії - 17

Рецензії, опоненції тощо.

ВИЗНАННЯ



Всього 2015-2019 рр.

Гуцуляк Андрій Іванович 7 7
Пилипчук Володимир Іванович 10 7
Яцишин Роман Іванович 13 6
Гудз Іван Михайлович 18 5
Децик Орина Зенонівна 5 5
Середюк Нестор Миколайович 45 5
Скрипко Василь Дмитрович 9 5
Крижанівська Анна Євстахіївна 5 4
Шевчук Ігор Михайлович 31 4
Чурпій Ігор Костянтинович 11 3
Кіцера Наталія Іванівна 9 3
Голотюк Володимир 

Володимирович
3 3

Василюк Сергій Михайлович 4 2
Вірстюк Наталія Григорівна 13 2

Результати 
попереднього 
моніторингу індексації 
публікацій 
докторів наук ІФНМУ
у базі Scopus
(в т.ч. у виданнях України)



Всього 2015-2019 рр.

Геник Наталія Іванівна 4 2
Купновицька Ірина Григорівна 14 2
Пиптюк Олександр Володимирович 7 2
Ткачук Олег Любомирович 8 2
Пахаренко Людмила 

Володимирівна
3 2

Кишакевич Ірина Тарасівна 2 2
Литвинець Людмила Ярославівна 6 2
Соломчак Дмитро Богданович 2 2
Гриб Вікторія Анатоліївна 2 1
Грицик Андрій Романович 1 1
Куцик Роман Володимирович 11 1
Макарчук Оксана Михайлівна 1 1
Мельничук Галина Михайлівна 1 1

Результати 
попереднього 
моніторингу індексації 
публікацій 
докторів наук ІФНМУ
у базі Scopus
(в т.ч. у виданнях України)



Всього 2015-2019 

рр.

Міщук Василь Григорович 8 1
Скрипник Надія Василівна 2 1
Герич Петро Романович 2 1
Середюк Віталій Несторович 1 1
Оринчак Марія Андріївна 24 1
Дідушко Оксана Миколаївна 2 1
Костіцька Ірина Олександрівна 1 1
Козовий Руслан Васильович 4 1
Федоров Сергій Валерійович 3 1
Кошель Іванна Василівна 1 1
Сабадош Ростислав Васильович 6 1

Результати 
попереднього 
моніторингу індексації 
публікацій 
докторів наук ІФНМУ
у базі Scopus
(в т.ч. у виданнях України)



ІФНМУ у Scopus



Монітор наукового 
відділу з питань 
індексації в науково-
метричних базах

Туровська
Лілія Вадимівна



h-index

Купновицька Ірина Григорівна 11

Вакалюк Ігор Петрович 7

Яцишин Роман Іванович 6

Мельничук Галина Михайлівна 3

Стецьків Андрій Остапович 3

Ковальчук Лариса Євгенівна 2

Крижанівська Анна Євстахіївна 2

Куцик Роман Володимирович 2

Середюк Нестор Миколайович 2

Костіцька Ірина Олександрівна 2

Кіцера Наталія Іванівна 2



Наукові фахові видання університету



Лабораторії ІФНМУ, що сертифіковані на технічну компетентність

1. Генетична лабораторія кафедри медичної біології і медичної генетики

2. Центр біоелементології

3. Навчально-наукова лабораторія морфологічного аналізу

4. Клініко-діагностична лабораторія лікувально-навчального наукового
структурного підрозділу «Університетська клініка»

5. Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних досліджень

6. Науково-практичний центр нейрофізіологічного дослідження

7. Наукова молекулярно-генетична лабораторія

8. Міжкафедральна наукова лабораторія

9. Навчально-практичний центр «Фармація. Хроматографічний аналіз»

10.Науково-практичний центр серцево-судинної реабілітації та 
відновного лікування.
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Кількість патентів ІФНМУ (2010-2019рр.)

2016 2017 2018 2019

Методичні рекомендації 6 11 12 15

Інформаційні листи 18 19 15 2
ВПРОВАДЖЕННЯ



Ґреґ Семенза, Університет Джонса Гопкінса, Балтимор, США;
сер Пітер Реткліфф, Оксфорд та Інститут Френсіса Кріка в Лондоні, Велика Британія;
Вільям Кейлін, Інститут ракових досліджень Дана-Фарбер, Бостон, США

«Процес регулювання того, як тіло реагує на підвищення та 
падіння рівня кисню навколо»



Науково-практичні конференції  2019 р. (1)

1. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медицина України –

європейський вибір», 18-20 березня 2019року, м. Івано-Франківськ.

2. Науково-практична конференція «Діагностика та лікування гострого

риносинуситу та отиту з позицій ІСРС-2» , 21-22 лютого, м. Львів

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти

клінічної неврології», 21-22 березня, м. Івано-Франківськ

4. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні

технології в сучасній стоматології» (VIII Стоматологічний форум Асоціації

Стоматологів України), 21-23 березня, м. Івано-Франківськ

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих

вчених «Інновації в медицині», 28-29 березня, м. Івано-Франківськ

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів», 11 квітня, м. Івано-

Франківськ

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Прикарпатські

дерматовенерологічні дні», присвячена 75-й річниці заснування Івано-

Франківського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру, 16-17

травня, м. Івано-Франківськ

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання

підвищення якості освітнього процесу», 17 травня, м. Яремче 17 квітня



9. Науково-практична конференція «Актуальні питання захворювань

ендокринної системи в практиці сімейного лікаря», 22 травня, м. Івано-

Франківськ

10. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Галицькі

патофізіологічні читання», 19-20 вересня, м. Івано-Франківськ

11. Науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології», 9-10

жовтня, м. Івано-Франківськ

12. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та

клінічні аспекти ендокринної патології», 17-18 жовтня, м. Івано-Франківськ

13. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ускладнення

психофармакотерапії», 18 жовтня, м. Івано-Франківськ

14. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські

читання», присвячена пам’яті академіка Георгія Овксентійовича Бабенка, 24-25

жовтня, м. Яремче

15. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні

технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики», 12-13 грудня, м.

Івано-Франківськ

Науково-практичні конференції  2019 р. (2)







Науково-практичні конференції 

за участю ІФНМУ  у 2019 р.

1. Науковий симпозіум з міжнародною участю «ТЕОРІЯ І 

ПРАКТИКА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ», 31 травня – 2 червня. 

2. ХVIII З’ЇЗД ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ, 9-11 

жовтня.

3. Науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГІЇ» 9-10 жовтня.

5. Науково-практична конференція «НА МЕЖІ КОМПЕТЕНЦІЇ

ПСИХІАТРІЇ ТА НЕВРОЛОГІЇ: РОЗЛАДИ У ПІДЛІТКІВ ТА

МОЛОДІ», 12-13 грудня 2019.



Заявка на включення до реєстру форумів у 2020 р.:

№ п/п Назва заходу, тема
Дата та місце проведення 

заходу

1. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Сучасні аспекти клінічної неврології»

м. Івано-Франківськ, 
м. Яремче

21 - 23 березня 
2020 року

2. 89-а науково-практична конференція студентів та молодих 
вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та 

фармації»

м. Івано-Франківськ,
26 - 28 березня  

2020 року
3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх 
органів»

м. Івано-Франківськ,
23 квітня 2020 року

4. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Cучасні напрямки удосконалення фармацевтичного 

забезпечення населення: від розробки до використання 
лікарських засобів природного і синтетичного походження», 

присвячена 20-й річниці створення фармацевтичного 
факультету ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет»

м. Івано-Франківськ-
м. Яремче,

12-13 травня  
2020 року

5. Науково-методична конференція з міжнародною участю
«Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу»

м. Яремче
18 вересня
2020 року

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Фундаментальні науки – практичній медицині: морфо-

функціональні методи дослідження онтогенетичних 
перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, 

змодельованих патологічних станів, при захворюваннях 
внутрішніх органів» (присвячена 80-річчю з Дня 

народження професора Шутки Б.В.).

м. Івано-Франківськ,
30 вересня-2 жовтня 

2020 року



Заявка на включення до реєстру форумів у 2020 р.:

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та 

лікування захворювань внутрішніх органів»
(присвячена пам’яті академіка НАМН України Є.М. 

Нейка)

м. Івано-Франківськ,
08-09 жовтня

2020 року

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю « 
V

Прикарпатський хірургічний  форум ».

м. Івано-Франківськ,
15-16 жовтня  

2020 року
9. Сьома польсько-українська науково-практична 

конференція «Екстрена допомога і медицина невідкладних 
станів. Питання громадського здоров’я та організації 

охорони здоров’я в Польщі та Україні» 

м. Івано-Франківськ,
15 - 17 жовтня  

2020 року

10. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Новітні технології лікування патологічних станів 

щелепно-лицевої ділянки», присвячена 40-ій річниці 
створення кафедри хірургічної стоматології

м. Івано-Франківськ,
23 - 24 жовтня  

2020 року

11. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Інноваційні технології в сучасній стоматології», IX

Соматологічний Форум Асоціації Стоматологів України та 
спеціалізована стоматологічна виставка 

«МЕДВІН-СТОМАТОЛОГІЯ 2020»

м.Івано-Франківськ,
11 - 14 березня  

2020 року

12. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Прикарпатські дерматовенерологічні дні»

м.Івано-Франківськ,
14 - 15 травня  

2020 року
13 Х Всеукраїнська конференція «Липівські читання» м. Івано-Франківськ

24-25 квітня 2020 р.
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• Акредитація освітньо-наукових програм  підготовки докторів філософії  
Національним агентством із забезпечення якості освіти.

• Функціонування і створення спеціалізованих рад, в т.ч. для 
проведення  одноразового захисту.

• Підвищення якості фахових видань університету їх подальшою 
інтеграцією до науково-метричних баз та підвищення категорійності.

• Ефективне використання і подальший розвиток мережі 
міжкафедральних лабораторій та створення на їх основі опорного 
центру для здійснення наукових досліджень. 

• Виконання комплексних наукових робіт із залучення більшості науко-
педагогічних працівників університету та виконання плану підготовки 
дисертаційних робіт, стимулювання науковців. 

Основні пріоритети наукової складової ІФНМУ  у 2020 р.



• Участь університету у конкурсах МОЗ України, національного фонду 
досліджень, міжнародних наукових грантах, міжнародних 
рандомізованих клінічних дослідженнях.

• Підвищення рівня наукових форумів із залученням провідних вчених 
України та світу.

• Підвищення цитованості науковців університету та індексації в базах 
Scopus та Wed of Sciene Core Collection 

• Стимулювання розвитку студентської науки шляхом заохочення участі 
студентів в наукових гуртках, роботи у наукових лабораторія  та участі 
в наукових форумах.

• Оптимізація програми фінансового стимулювання науковців. 

Основні пріоритети наукової складової ІФНМУ  у 2020 р.


