Про наукову діяльність
колективу університету
у 2020 р.
(засідання Вченої ради, 29.12.2020)

Проректор з наукової роботи
Івано-Франківського національного медичного університету,
доктор медичних наук, професор

Вакалюк Ігор Петрович

Основний науковий напрямок ІФНМУ

«Розробка нових медичних технологій діагностики і
лікування найважливіших захворювань людини»

Формування наукових напрямків за спеціальностями

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 2021 р.

Найбільш вагомі наукові досягнення кафедри

Виконання науково-дослідних робіт
2017 рік

2018 рік 2019 рік

2020

Всьго НДР

156

158

160

180

З державного
бюджету

5

5

5

2

Комплексні
НДР

34

35

32

23

Господарськодоговірні

16

6

7

3

Міжнародні
рандомізовані
дослідження

102

112

116

138

Виконання НДР науково-педагогічними
працівниками кожної кафедри

ФІНАНСОВАНІ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Прикладні НДР:
• кафедри стоматології післядипломної освіти навчальнонаукового 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.)

5

ЗАВЕРШЕНО КОМПЛЕКСНИХ ТЕМ
ЗА ІНІЦІАТИВНОЮ ТЕМАТИКОЮ

Обстеження на SARS-CoV-2019 в
атестованих на технічну
компетентність лабораторіях ІФНМУ

Розпочаті наукові дослідження з проблем
коронавірусної хвороби:
-

4 комплексні наукові роботи
1 докторська дисертація
2 дисертації на здобуття ступеня PhD

Підготовлено 3 інформаційні листи
(проф. Островський ММ., проф. Матейко ГБ. і співавт.).
Видавництво ДОЗМВК, 2020.

ФІНАНСОВАНІ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ УКРАЇНИ на 2021

Комплексне морфофункціональне дослідження та
обгруннтування застосування сучасних технологій
для лікування та профілактики стоматологічних
захворювань.
Кафедра стоматології післядипломної освіти навчально-наукового інституту
післядипломної освіти.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Рожко М.М.

Перебіг інфекційних хвороб на тлі супутньої
патології, поєднаних хронічних інфекцій та інвазій,
корекція лікування.
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології,
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Пришляк О.Я.

НОВІ УМОВИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НАУКОВИХ РОБІТ

НЕОБХІДНІСТЬ планування

Гістології, цитології та ембріології
Медицини катастроф та військової медицини науково-дослідних робіт у 2021 р.
Гігієни та екології
Мікробіології, вірусології та імунології
• Залучення студентів
Пропедевтики внутрішньої медицини
Патологічної анатомії
до наукових
Неврології та нейрохірургії
досліджень
Анестезіології та інтенсивної терапії
кафедри
Внутрішньої медицини №1,
клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М.Нейка
Загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та • Здобувачі освіти на
3-му освітньому
спортивної медицини
Акушерства і гінекології імені професора І.Д.Ланового
рівні – виконавці
Акушерства і гінекології післядипломної освіти
комплексних
Загальної хірургії
Хірургії №1
науково-дослідних
Хірургії №2 та кардіохірургії
робіт
Хірургії стоматологічного факультету
Урології
• Відповідність
Терапії і сімейної медицини післядипломної освіти
наукових
Терапевтичної стоматології
досліджень
Ортопедичної стоматології
Хірургічної стоматології
керівника темам
Клінічної фармакології і фармакотерапії
здобувачів освіти.
Онкології

Підготовка кадрів в ІФНМУ - 2020 р.

Підготовка докторів наук
Захищено 6 докторських:
–
–
–
–
–
–

Мойсеєнко Наталія Миколаївна
Тимощук Оксана Василівна,
Проць Галина Богданівна
Нестерак Роксолана Вікторівна
Павловський Сергій Анатолійович
Попадюк Олег Ярославович

Подано до офіційного захисту 5 докторських:
–
–
–
–
–

Любчик Ігор Дмитрович
Остафійчук Світлана Олександрівна
Павловська Марина Олександрівна
Малишевська Ольга Степанівна
Матковська Наталія Романівна

Виконується 16 докторських дисертацій.

Підготовка кадрів в ІФНМУ (2020 р.)
Зобуття наукового ступеня кандидата медичних
наук та доктора філосоіфії

Захищено:

23 кандидатських дисертацій
• 4 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.
•

Подано до офіційного захисту:

26 дисертацій.

Підготовка кадрів в ІФНМУ - 2019 р.
Підготовка докторів філософії:

Всього в ІФНМУ навчається
– в аспірантурі 78
– поза аспірантурою: 94
в т.ч.

Державних очних – 34
Державних вечірніх – 10
Контрактних очних – 6
Заочних – 23
Іноземців – 6

Зараховано у 2020 р.
Всього: 17 осіб
в т.ч.
Державних очних – 10
Державних вечірніх – 5
Заочних – 2

План випуску у 2021 р.
Всього: 13 осіб
в т.ч.
Державних очних – 5
Державних заочних – 3
Іноземців – 4
Очних контрактних -1

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 2020 р.

Статті у наукових виданнях (всього) – 472
Статті у виданнях, що індексуються у базі Scopus – 102
➢ Наукові видання України - 11
➢ Наукові періодичні видання інших держав – 91
Статті у виданнях, що індексуються у базі Wed of Sciene Core Collection –
➢ Наукові видання України - 14
➢ Наукові періодичні видання інших держав - 8
Тези (матеріали наукових форумів): в Україні – 595; за кордоном – 117
Монографії - 16
Рецензії, опоненції тощо.

22.

SCOPUS

SCOPUS

ІФНМУ у Web of Science

2019

2020

Наукові фахові видання університету

Індикатор науково-педагогічного працівника та рейтингу
ФакуКафед- Прізвище,
льтет
ра,
ім.’я, по(Інститут) відділ батькові
тощо
наукового,
науковопедагогічн
ого
працівника

Scopus
Індекс
AuthorID Гірша
Scopus

Web of Google
Scienc Scholar
e
ID
Resear
-cherID

ID
ORCI
D

• Формування колективу авторів за принципами доброчесності
• Заохочення до публікацій в індексованих виданнях
• Підвищення рівня наукових розробок

Проєкт міжнародної технічної допомоги
«Ініціатива академічної
доброчесності та якості освіти»
(Academic IQ Initiative).
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
з ОРГАНІЗАЦІЄЮ «АМЕРИКАНСЬКІ
РАДИ З МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ:
ACTR/ACCELS»

Лабораторії ІФНМУ, що
атестовані на технічну
компетентність у 2020 році
(терміном на 5 років)

Лабораторії ІФНМУ, що сертифіковані на технічну компетентність

1. Центр біоелементології
2. Генетична лабораторія кафедри медичної біології і медичної
генетики
3. Міжкафедральна наукова лабораторія
4. Навчально-наукова лабораторія морфологічного аналізу
5. Клініко-діагностична лабораторія лікувально-навчального
наукового структурного підрозділу «Університетська клініка»
6. Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних досліджень
7. Науково-практичний центр нейрофізіологічного дослідження
8. Наукова молекулярно-генетична лабораторія
9. Навчально-практичний центр «Фармація. Хроматографічний
аналіз»
10. Науково-практичний центр серцево-судинної реабілітації та
відновного лікування

• Розширення мережі сертифікованих на технічну 2021
компетентність лабораторій
• Залучення до роботи в лабораторія студентів-науковців

Патентна діяльність в ІФНМУ (2010-2020 рр.)
90
80
70
60
50
40
30

Кафедра стоматології ПО подала – 21,
Кафедра урології подала – 9,
Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету – 3,
НОВІ вимоги до ПАТЕНТІВ

ВПРОВАДЖЕННЯ
наукових розробок кафедр в навчальний процес і в
практику роботи лікувальних закладів
Копії актів впровадження за три роки (2018, 2019, 2020 роки)

Всього у 2020 році Івано-Франківським національним медичним
університетом було проведено

29 науково-практичних конференцій

На реєстрових конференціях зроблено більше 354

доповідей, в т.ч. співробітниками університету 105

Приймало участь понад 5875 лікарів,
інтернів

Науково-практичні конференції 2020 р.
внесені до Реєстру конгресів, конференцій на 2020 р. (1)
•1. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в
сучасній стоматології», IX Соматологічний Форум Асоціації Стоматологів України та
спеціалізована стоматологічна виставка «МЕДВІН-СТОМАТОЛОГІЯ 2020». 11 – 14. 03.
2020 р.
•2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної
неврології». 09.-10.07. 2020 р.
•3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики та
лікування захворювань внутрішніх органів». 18 червня 2020 р (online) .
•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». 12-13 травня 2020 року (online).
•5. Науково-методична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання
підвищення якості освітнього процесу». 18 вересня 2020 р. (online).
•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.). 30 вересня-2 жовтня 2020 р. (online).

Науково-практичні конференції 2020 р.
внесені до Реєстру конгресів, конференцій на 2020 р. (2)
•7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «V Прикарпатський
хірургічний форум».15-16 жовтня 2020 р. (online).
•8. 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». 15 - 17 жовтня 2020 р.
(online).
•9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології
лікування патологічних станів щелепно-лицевої ділянки», присвячена 40-ій
річниці створення кафедри хірургічної стоматології. 23 - 24 жовтня 2020 р.
(online).
Публікація тез:

• 89-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною
участю «Інновації в медицині та фармації»26 - 28 березня 2020 року
•Х Всеукраїнська конференція «Липівські читання»24-25 квітня 2020 р.

Науково-практичні конференції за участю ІФНМУ у
2020 р.
•Науково-практична конференція «День аритмології на Івано-Франківщині»
11.03. 2020 р .
•Дистанційний семінар-нарада «Нормативно-законодавчі та навчальнометодичні проблеми викладання української мови У ЗВО МОЗ УКРАЇНИ»
06.05. 2020 р. (online).
•Онлайн-семінар за темою «Сучасні стандарти діагностики, лікування та
профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого
віку» 17.10 2020 р. (online).
•Міжнародна
науково-практична
конференція
для
анестезіологівреаніматологівзахворювання
легень
та
гіповентиляційні
стани.
Програмована багаторівнева вентиляція легень в клінічній практиці та
дистрес-синдромі при COVID-19 . 29 липня 2020 р. (оnline).
•Цукровий діабет 2 типу - сучасне лікування та нові виклики. 16.09.2020 р.
(оnline).
•Онлайн-конференція
«Актуальні питання впровадження в практику
лікарів внутрішньої медицини нових вітчизняних та закордонних клінічних
настанов в умовах пандемії COVID-19» . 17.12.2020 р.

Новітні вимоги до рівня і учасників конференцій

Заявка на включення до реєстру форумів у 2021 р.:
№
Назва заходу, тема
п/п
2
1
1. Регіональна науково-практична конференція «Сучасні стратегії лікування порушень
серцевого ритму в коморбідних пацієнтів»
2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної
неврології»

Дата та місце проведення заходу
(число та місяць)
3
м.Івано-Франківськ,
18 березня 2021 року
м. Івано-Франківськ /
м. Яремче
22- 23 березня
2021 року
3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в
м.Івано-Франківськ,
сучасній стоматології», X Соматологічний Форум Асоціації Стоматологів України та
24 - 27 березня
спеціалізована стоматологічна виставка «МЕДВІН-СТОМАТОЛОГІЯ 2021»
2021 року
4. 90-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною
м. Івано-Франківськ,
участю «Інновації в медицині та фармації»
25 - 27 березня
2021 року
5. Міжнародна науково-практична конференція «Захворювання внутрішніх органів: терапія,
м.Івано-Франківськ,
заснована на доказах»
13 – 14 травня 2021 року

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Прикарпатські
дерматовенерологічні дні»
7 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Персоналістика
українознавства – як світоглядний феномен»
8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання флебології»

9. Науково-методична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення
якості освітнього процесу»
10 Науково-практична конференція «Basic Medical Science for Endocrinology 2021» (у
режимі On-Line-конференції)

м. Івано-Франківськ,
13 - 14 травня
2021 року
м.Івано-Франківськ,
20-22 травня
2021 року
Івано-Франківська область,
м. Яремче
1 - 3 липня
2021 року
м. Яремче
24 вересня
2021 року
м.Івано-Франківськ,
18 - 19 листопада
2021 року

Наукові школи ІФНМУ

Основні приорітети наукової складової ІФНМУ у 2021 р.
• Акредитація освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії
Національним агенством із забезпечення якості освіти.
• Атестація університету в частині провадження наукової діяльності.

• Функціонування і створення спеціалізованих рад, в т.ч. для проведення
разового захисту.
• Підвищення якості фахових видань університету з їх подальшою
інтеграцією до науково-метричних баз та підвищення категорійності.
• Ефективне використання і подальший розвиток мережі
міжкафедральних лабораторій

• Виконання комплексних наукових робіт із залучення більшості наукопедагогічних працівників університету та виконання плану підготовки
дисертаційних робіт.

Основні приорітети наукової складової ІФНМУ у 2021 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.
• Стимулювання розвитку студентської науки шляхом заохочення участі
студентів в наукових гуртках, у виконання комплексних наукових робіт
кафедр, роботи у наукових лабораторія та участі в наукових форумах.
• Оптимізація програми фінансового стимулювання науковців.
• Підвищення цитованості (індексу цитування) науковців університету та
індексації в базах Scopus та Wed of Sciene Core Collection

