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Нові умови науково-дослідницької  роботи в 
університеті:

• Реалізація нових законодавчих актів і 
проектів з організації науки

• Наукові дослідження в умовах пандемії
• Зміна умов фінансування
• Зміна співпраці в клінічними базами
• Вимоги міжнародних партнерів
• Пріоритетність грантових проєктів



Виконання науково-дослідних робіт

2018 2019 2020 2021

Всього НДР 158 160 170

Держбюджет 5 5 2 2

Комплексні  НДР 35 32 23 36

Господарсько-

договірні
6 7 4 -

Рандомізовані

дослідження
112 116 132 133

Виконання НДР науково-педагогічними працівниками кожної кафедри

Виконуються наукові дослідження з проблем 

коронавірусної хвороби:
- 5 комплексні наукові роботи

- 1 докторська дисертація

- 5 дисертації на здобуття ступеня PhD



Наукові роботи 2021, що ФІНАНСОВАНІ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Перехідні прикладні НДР:

• кафедра стоматології післядипломної освіти на тему: 
«Комплексне морфофункціональне дослідження та 
обгруннтування застосування сучасних технологій для лікування 
та профілактики стоматологічних захворювань» (2021-2023 роки, 
науковий керівник - Лауреат державної премії України у галузі 
науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор 
медичних наук, професор Рожко Микола Михайлович);

• кафедра інфекційних хвороб та епідеміології на тему: «Перебіг 
інфекційних хвороб на тлі супутньої  патології,  поєднаних 
хронічних інфекцій та інвазій, корекція лікування» (2021-2023 
роки, науковий керівник – доктор медичних наук, професор 
Пришляк Олександра Ярославівна).



Пройшли конкурс МОЗ України  на 2022 рік

Перехідні прикладні НДР:

• кафедра стоматології післядипломної освіти на тему: 
«Комплексне морфофункціональне дослідження та 
обгруннтування застосування сучасних технологій для лікування 
та профілактики стоматологічних захворювань» (2021-2023 роки, 
науковий керівник - Лауреат державної премії України у галузі 
науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор 
медичних наук, професор Рожко Микола Михайлович);

• кафедра інфекційних хвороб та епідеміології на тему: «Перебіг 
інфекційних хвороб на тлі супутньої  патології,  поєднаних 
хронічних інфекцій та інвазій, корекція лікування» (2021-2023 
роки, науковий керівник – доктор медичних наук, професор 
Пришляк Олександра Ярославівна).



НОВІ   розробки:

• прикладна робота кафедри фармакології та внутрішньої 
медицини №3 імені професора М.М.Бережницького на тему: 
«Зміни внутрішніх органів у віддалений період коронавірусної
хвороби з врахуванням супутньої патології» (2022-2024 роки, 
науковий керівник – доктор медичних наук, професор Вірстюк
Наталія Григорівна);

• фундаментальне дослідження кафедри анатомії людини на тему: 
“Особливості патоморфогенезу деяких органів нервової  та 
репродуктивної систем при цукровому діабеті та його корекції в 
умовах хронічного стресу ” (2022-2024 роки, науковий керівник –
доктор медичних наук, професор Жураківська Оксана 
Ярославівна).

Пройшли конкурс МОЗ України  на 2022 рік

УМОВИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НАУКОВИХ РОБІТ



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

КАФЕДРИ ТРАВМАТОЛОГІЇ І ОРТОПЕДІЇ:

Шляхи оптимізації репаративної реґенерації 
кістково-м’якотканинних структур та 

реабілітації хворих з ураженнями органів 
опори та руху в залежності від структурно-

функціонального стану тканин та умов 
фіксації

(2015-2021 рр.)

Відповідальний виконавець:

к.мед.н., доцент Омельчук В.П 

Науковий керівник:

д.мед.н., професор Сулима 

Вадим Станіславович



РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

❖ 8 галузевих нововведень

❖ 11 патентів

❖ 16 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України

❖ 14 статей, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus

❖ 69 публікацій у матеріалах з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних

конференцій

❖ 70 доповідей на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, що

внесені до Реєстру затвердженого МОЗ України та НАМН України

❖ 1 монографія, опублікована за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи)

❖ 4 підручники, навчальні посібники з грифом МОЗ України та МОН України

❖ 2 навчальні посібники без грифу МОЗ України та МОН України

❖ Захищено 2 кандидатські дисертації за тематикою НДР

❖ 13 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою

НДР



Івано-Франківський національний медичний університет

Особливості психосоматичної 

адаптації у дітей із хронічною 

соматичною патологією

Тема науково-дослідної роботи кафедри педіатрії:

2012 – 2021 роки

Науковий керівник:

Завідувач кафедри, 

професор,

д.мед.наук Волосянко А.Б.

Виконавці:

проф. Литвинець Л.Я. – відповідальний виконавець

проф. Синоверська О.Б.

доц. Шлімкевич І.В.

ас. Ходан В.В.

ас. Костирко Н.І.

ас. Дутчак Г.М.

ас. Жиляк О.В.

ас. Шатинська Т.В.

ас. Стефанишин А.Б.



ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ

• 2 монографії

• 1 навчальний посібник

• 8 патентів

• 4 інформаційні листи

• 8 актів впровадження

• 33 статті у фахових журналах, з них 9 – у закордонних виданнях,

1 індексується у WEB OF SCIENCE, 1 – в SCOPUS.

• 42 публікації у матеріалах з’їздів, конгресів, симпозіумів та

науково-практичних конференцій, в тому числі закордонних.

• Захищено 1 докторську дисертацію та 6 кандидатських

дисертацій.



• Гігієни та екології
• Ортопедичної стоматології
• Офтальмології з курсом хірургії 

голови і шиї
• Пропедевтики внутрішньої 

медицини
• Психіатрії, наркології та медичної 

психології

• Терапевтичної стоматології
• Хімії фармацевтичного аналізу та 

післядипломної освіти
• Хірургії №2 та кардіохірургії

Готуються до планування НДР у 2022 році 
(проводять патентно-інформаційний пошук) кафедри:

• Залучення студентів  
до наукових 
досліджень 
кафедри

• Здобувачі освіти на 
освітньому рівні –
виконавці 
комплексних 
науково-дослідних 
робіт

• Відповідність 
наукових  
досліджень 
керівника темам 
здобувачів освіти.



Рожко М.М.  обраний членом-кореспондентом НАМН України



Підготовка кадрів в ІФНМУ (2021 рік) 

Підготовка докторів наук

Захищено 8 докторських робіт:

– Любчик Ігор Дмитрович

– Остафійчук Світлана Олександрівна

– Малишевська Ольга Степанівна

– Матковська Наталія Романівна

– Пантус Андрій Володимирович

– Дроняк Микола Миколайович

– Вацеба Тамара Сергіївна

– Добровольська Анна Михайлівна

Виконується 17 докторських дисертацій.



АКРЕДИТАЦІЯ освітньо-наукових програм підготовки 
докторів філософії у 2022 р. :

• «Педіатрія» -гарант проф. Синоверська О.Б.
• «Фармація, промислова фармація» - гарант проф. Грицик А.Р.

Уроки акредитаційної компанії 2021 !!!

АКРЕДИТАЦІЯ освітньо-наукових програм підготовки 
докторів філософії у 2021 р. :

• «Стоматологія» (ЗРАЗКОВА) – гарант проф. Дмитришин Т.М.
• «Медицина» - гарант проф. Вірстюк Н.Г



Підготовка кадрів в ІФНМУ (2021 рік) 

Здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук та доктора філосоіфії

Захищено 42 дисертації:

• 25 кандидатських дисертацій

• 17 дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії. 

Подано до офіційного захисту:  6 дисертацій на 

здобуття ступеня доктора філософії.

Виконується 192 дисертації.



Підготовка кадрів в ІФНМУ - 2021 р.  

Підготовка докторів філософії:

Всього в ІФНМУ навчається:

– поза аспірантурою – 91

– в аспірантурі – 85
в т.ч.

- державних очних – 39
- державних вечірніх – 13
- контрактних очних – 2
- заочних – 28
- іноземців – 3

Зараховано у 2021 р. 
Всього:   24 аспіранти 

в т.ч.
- державних очних – 10
- державних вечірніх – 3
- заочних – 10
- іноземців - 1

План випуску  у 2022 р. 
Всього: 13 аспірантів

в т.ч.
- державних очних – 9
- державних заочних – 5
- іноземців – 1



Проблемні питання проведення експерименту

з присудження ступеня доктора філософії

1. Під час розгляду клопотань про утворення спеціалізованих вчених рад з

присудження ступеня доктора філософії була поширеною проблема формування

персонального складу ради зі спеціальності, що є укрупненою. До складу ради

пропонуються вчені, які є фахівцями з інших наукових напрямів в рамках однієї

спеціальності ніж той науковий напрям, з якого підготовлено дисертацію здобувача.

Така ситуація є невиправданою, особливо з тих напрямів, з яких в Україні є достатня

кількість фахівців.

2. Під час проведення Експерименту виявилися проблемними обставини, які

викликали багато запитань, щодо:

необхідності для здобувачів, які готують дисертації на клінічних кафедрах (відділах,

лабораторіях) мати інтернатуру з одержанням документу про лікарську

спеціалізацію та мати не менше двох років роботи на посаді лікаря за відповідною

спеціалізацією;

відсутності готової дисертації на момент завершення навчання;

унормування відносин якщо здобувач не захистив дисертацію (шляхи вирішення:

перший - поновлення через рік після відрахування, усунення академічної

заборгованості, захист дисертації; другий - вступ на новий термін, достроковий

захист на другому курсі аспірантури);

ВИТЯГИ



ОНП «Стоматологія»
•Кушніренко М.О. Науковий керівник професор Г.М. Мельничук

•Ваньчак М.І. Науковий керівник професор Г.М. Мельничук

•Барабаш О.Я. Науковий керівник професор Н.М. Воронич-Семченко

•Ступницький І.Р. Науковий керівник професор Рожко М.М.

•Редушко Ю.В. Н. науковий керівник професор Дмитришин Т.М.

ОНП «Педіатрія»
•Стефанишин А.Б. – Науковий керівник професор І.С. Лембрик

•Лазуркевич Х.О. – Науковий керівник професор О.Б. Синоверська

•Лазуркевича О.В. – Науковий керівник професор О.Г. Попадинець

ОНП «Фармація, промислова фармація»
•Довбенюк К.В. Науковий керівник професор А.Р. Грицик

Освітньо-наукові програми 2017- 2022 рр.



ОНП «Медицина»
1. Приймак О. О. Науковий керівник, професор Геник Н.І.

2. Гвоздецька Г.С. Науковий керівник, професор Геник Н.І.

3. Оріщак І.К. Науковий керівник, професор Макарчук О.М.

4. Доманчук Т.І. Науковий керівник, професор Децик О.З.

5. Парахоняк Р.Л. Науковий керівник, професор Ткачук О.Л.

6. Лавринович О.М. Науковий керівник, професор Вірстюк Н.Г.

7. Цимбала Емілія М. Науковий керівник, професор Воронич-Семченко

Н.М.

8. Нищук-Олійник Н.Б. – Науковий керівник, професор С.В. Федоров

9. Зарівна І.В. Науковий керівник, професор В.А. Левченко

10. Мороз О.С. – Науковий керівник, професор В.А. Левченко

11. Горбаль Н. Б. – Науковий керівник, професор Г.Б. Матейко

12. Руско Г.В. – Науковий керівник, професор Р.В. Куцик

13. Янків О.О. – Науковий керівник, професор Л.М. Заяць

14. Соболь Л.В. – Науковий керівник, професор Ю.І. Попович

15. Свистак О. Д. – Науковий керівник, професор Л.М. Заяць

16. Сокирко І.М. – Науковий керівник, професор Н.М. Воронич-Семченко

17. Строкош Т.В. – Науковий керівник, професор Н.М. Воронич-Семченко

18. Парцей Х.Ю. – Науковий керівник, професор Г.М. Ерстенюк

19. Островський М.М. – Науковий керівник, професор С.Б. Геращенко

Освітньо-наукові програми 2017/18 - 2022 рр.



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 2021 р.

Статті у наукових виданнях  (всього) – 548  (467)

Статті у виданнях, що індексуються у базі Scopus – 168 (102)

➢ Наукові видання України – 24 (11)

➢ Наукові періодичні видання інших держав – 85 (30)

Статті у виданнях, що індексуються у базі Wed of Sciene Core Collection – 22.

➢ Наукові видання України - 29
➢ Наукові періодичні видання інших держав – 30 (8)

Тези (матеріали наукових форумів): в Україні – 563; за кордоном – 143
Монографії (розділи монографій) - 17

• Засновник часопису
• Відповідність галузі, 
• Імпакт-фактор
• Індесація у базах



Рейтингові показники та активність 
науково-педагогічних працівників ІФНМУ 

в наукометричних базах 
Scopus та Web of Science

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ

Доповідач: доц. Туровська Л.В.



https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60027669

ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ В SCOPUS

100

79

5445

29

26

Динаміка публікаційної активності (2010-
2021)

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60027669


ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ В SCOPUS

Документи за тематикою (2010-2021рр.)



Bulgaria

Romania

Видання за частотою публікації (2010-
2021рр.)

Топ-5 науковців за h-індексом

ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ В SCOPUS

Q4

Q2/Q3

Q4

Q3/Q4

Q4

Q4

Q4



Топ-5 публікацій за кількістю 
цитувань

h-індекс університету

Цитування (2017-21)

United States Q1

United States Q1

United Kingdom Q1

United States Q1

United Kingdom Q1



ПУБЛІКАЦІЙНА 

АКТИВНІСТЬ В WEB OF 

SCIENCE

https://www.webofscience.com/

https://www.webofscience.com/


ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ В WEB OF SCIENCE

Динаміка публікаційної активності та ріст кількості цитувань (2010-2021)

https://www.webofscience.com/
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Документи за тематикою (2010-2021рр.)

ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ В WEB OF SCIENCE

https://www.webofscience.com/

https://www.webofscience.com/


ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ В 

WEB OF SCIENCE

Топ-5 авторів за кількістю публікацій (2010-2021рр)

Топ-6 авторів за кількістю 
публікацій (2021р)



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ

Статті у Scopus та Web of 

Science (Q1-Q4) за 2021 рік:

Квартиль Q1 – 18

Квартиль Q2 – 12

Квартиль Q3 – 15

Квартиль Q4 – 37



Видання
Кількість 

публікацій
Квартиль

European psychiatry 5 Q1
Annals of the rheumatic diseases 2 Q1
World journal of surgery 2 Q1
Biomedicine and pharmacotherapy 1 Q1
Journal of the American college of cardiology 1 Q1
Oral oncology 1 Q1
Rheumatology United Kingdom 1 Q1
Biomedicine pharmacotherapy 1 Q1
Cancer research 1 Q1
European heart journal 1 Q1
Journal of clinical oncology 1 Q1
Metabolism clinical and experimental 1 Q1
Pharmacia 5 Q2
Annals of vascular surgery 1 Q2
Applied nanoscience Switzerland 1 Q2
Molecules 1 Q2
Solid state sciences 1 Q2
Atherosclerosis 1 Q2
Journal of vascular surgery 1 Q2
International journal of ambient computing and 

intelligence

1 Q2



Видання
Кількість 

публікацій
Квартиль

Rheumatology international 2 Q3
Eastern European journal of enterprise technologies 1 Q3
Folia parasitologica 1 Q3
Journal of ecological engineering 1 Q3
Journal of electronic materials 1 Q3
Journal of healthcare engineering 1 Q3
Research journal of pharmacy and technology 1 Q3
Advances in experimental medicine and biology 1 Q3
Journal of the neurological sciences 1 Q3
Scandinavian journal of rheumatology 1 Q3
Sexually transmitted infections 1 Q3
Wiadomosci lekarskie Warsaw Poland 1960 9 Q4
Fiziologichnyi zhurnal 4 Q4
Georgian medical news 4 Q4
Pharmacologyonline 4 Q4
Biointerface research in applied chemistry 2 Q4
Biopolymers and cell 2 Q4
Problemi endokrinnoi patologii 2 Q4
Chemistry of heterocyclic compounds 1 Q4
Functional materials 1 Q4
Indian journal of surgery 1 Q4
Lekarsky obzor 1 Q4
Molbank 1 Q4
Novosti khirurgii 1 Q4
Przeglad dermatologiczny 1 Q4
Reproductive endocrinology 1 Q4
Smart innovation systems and technologies 1 Q4
Studies in computational intelligence 1 Q4





Архів клінічної медицини
ISSN: друковане - 2312-7007 електронне - 2414-9853
Галузь науки: медичні (02.07.2020)
Спецiальнiсть: 222 (17.03.2020) 221 (02.07.2020)
Категорiя: Б

Галицький лікарський вісник
ISSN: друковане - 2306-4285 електронне - 2414-1518
Галузь науки: медичні (02.07.2020)
Спецiальнiсть: 222 (15.10.2019) 221 (02.07.2020)
Категорiя: Б

Art of medicine
ISSN: друковане - 2521-1455 електронне - 2523-4250
Галузь науки: медичні (15.10.2019)
Спецiальнiсть: 221 (15.10.2019) 222 (15.10.2019) 227 (15.10.2019) 228 (15.10.2019)
Категорiя: Б

НАУКОВІ ВИДАННЯ ІФНМУ

http://nfv.ukrintei.ua/

Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Пульс
ISSN: друковане - 2304-7437
Галузь науки: медичні (27.09.2021)
Спецiальнiсть: 222 (27.09.2021)
Категорiя: Б

Терапевтика імені професора М.М. Бережницького
ISSN: 2709-7404

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab1c7
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96
http://nfv.ukrintei.ua/search?specialnistSearch%5b%5d=222
http://nfv.ukrintei.ua/search?specialnistSearch%5b%5d=221
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab30c
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96
http://nfv.ukrintei.ua/search?specialnistSearch%5b%5d=222
http://nfv.ukrintei.ua/search?specialnistSearch%5b%5d=221
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e37847426a2d0ab779
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96
http://nfv.ukrintei.ua/search?specialnistSearch%5b%5d=221
http://nfv.ukrintei.ua/search?specialnistSearch%5b%5d=222
http://nfv.ukrintei.ua/search?specialnistSearch%5b%5d=227
http://nfv.ukrintei.ua/search?specialnistSearch%5b%5d=228
http://nfv.ukrintei.ua/
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab5ce
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96
http://nfv.ukrintei.ua/search?specialnistSearch%5b%5d=222


https://nim.media/articles/vklyuchennya-zhurnalu-v-scopus-ta-web-of-science-yak-potrapiti-do-kategoriyi-a

ПРОЦЕС ВІДБОРУ ЖУРНАЛУ ДО WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

Первісна 
перевірка:

основна мета 
полягає у 

забезпеченні 
однозначної 
ідентифікації 

журналу.

Редакторсь
ка 

перевірка:

редактори 
Web of 
Science 

проводять 
повну 
оцінку 

журналу.

Редакторська 
оцінка якості 

видання:

редактори 
перевіряють 
відповідність 

назви журналу 
цілям завданням, 

архіву, складу 
редакційної 

колегії.

Редакторська оцінка 
впливу видання: 

критерії на цьому 
кроці призначені для 

вибору найбільш 
впливових журналів у 

даній галузі 
дослідження, 

використовуючи дані 
про цитування, як 

основний показник 
впливу.

https://nim.media/articles/vklyuchennya-zhurnalu-v-scopus-ta-web-of-science-yak-potrapiti-do-kategoriyi-a


https://nim.media/articles/vklyuchennya-zhurnalu-v-scopus-ta-web-of-science-yak-potrapiti-do-kategoriyi-a

ПРОЦЕС ВІДБОРУ ДО SCOPUS 

https://nim.media/articles/vklyuchennya-zhurnalu-v-scopus-ta-web-of-science-yak-potrapiti-do-kategoriyi-a


1.  Scopus – бібліографічна і реферативна база даних (Elsevier)

2. Web of science – платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів 

(Clarivate Analytics)

3. PubMed – електронна база даних медичних і біологічних публікацій

(Національна медична бібліотека США)

4. HINARI – програма HINARI Access to Research for Health (ВООЗ)

5.  ScienceDirect – онлайн колекція опублікованих наукових досліджень 

(Elsevier)
6.  Access Medicine  – платформа інтерактивних ресурсів для підготовки та 

підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі медицини (McGraw Hill Medical)

7.  Springer – глобальна видавнича компанія (Springer Nature)

8.  Bentham Science  – видавнича компанія (Bentham Science Publishers)

9. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НАН України)



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

11. Навчально-науковий центр гемостазу.



• Розширення мережі сертифікованих на технічну 
компетентність  лабораторій:

• Фармацевтичний факультет
• Кафедра гістології
• віварій

• Залучення до роботи в лабораторіях  студентів-науковців

2022
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Патентна діяльність в ІФНМУ (2010-2021 рр.)

НОВІ вимоги на ПАТЕНТІВ



Нововведення на 2022 р. 

1. Нововведення - паперовий варіант (дві копії) + 

електронний варіант.

2. Рецензія (внутрішня, зовнішня).

3. Копія охоронного документа (паперовий варіант + 

скан-копія в PDF форматі).





1. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Гострі запальні захворювання ЛОР органів 

як міждисциплінарна проблема»18-19 лютого, м. Київ 

2. Онлайн-семінар за темою «Сучасна лікарська практика в медицині дитинства, що 

базується на доказах» 13 березня 2021 року, м. Івано-Франківськ

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

неврології»15-16 березня, м. Івано-Франківськ, м. Яремче

4. Науково-практична конференція «Сучасні стратегії лікування порушень серцевого ритму 

в коморбідних пацієнтів»18 березня, м. Івано-Франківськ

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в 

сучасній стоматології», 24-27 березня, м. Івано-Франківськ

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю студентівта молодих вчених 

«Інновації в медицині та фармації», 25-27 березня, м. Івано-Франківськ 

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Захворювання внутрішніх 

органів: терапія, заснована на доказах»13-14 травня, м. Івано-Франківськ

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Персоналістика 

українознавства – як світоглядний феномен»        20-22 травня, м. Івано-Франківськ

9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення 

якості освітнього процесу»24 вересня, м. Яремче, Івано-Франківсь-ка обл.

10.Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські читання», 

присвячена пам`яті академіка Георгія Овксентійовича Бабенка18 - 19 жовтня 2021 року.

11.Науково-практична конференція з міжнародною участю «Basic medical science for 

endocrinology 2021»18-19 листопада, м. Івано-Франківськ

Науково-практичні конференції,  2021 р.



Виступів за кордоном – 58
Виступів на конференціях в Україні – 405

100 стажувань в  16 країнах





Перелік форумів, симпозіумів та науково-практичних конференцій,

що заплановані ІФНМУ на 2022 р.

1

Симпозіум «Нові класифікаційні та лікувальні підходи до гострих запальних захворювань респіраторного 

тракту»
24-25 лютого, м. Київ

2
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології»

10-11 березня, м. Івано-

Франківськ

3

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

XI Соматологічний Форум Асоціації Стоматологів України та спеціалізована стоматологічна виставка 

«МЕДВІН-СТОМАТОЛОГІЯ 2022»

23-26 березня, м. Івано-

Франківськ

4 ХІ Всеукраїнська конференція «Липівські читання» 6-7 травня, м. Івано-Франківськ
5 Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна гістероскопічна фахова школа» 3-4 червня, м. Львів

6

Науково-методична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості 

освітнього процесу»

23 вересня, м. Яремче – м. 

Івано-Франківськ

7

Науково-практична конференція «Basic Medical Science for Endocrinology 2022» (у режимі On-Line-

конференції)

17-18 листопада, м. Івано-

Франківськ

8

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Іноваційні технології в 

акушерстві та гінекології: від науки до практики»

15-16 грудня, м. Івано-

Франківськ – м. Яремча

9

Регіональна науково-практична конференція «Сучасні стратегії лікування порушень серцевого ритму в 

коморбідних пацієнтів»
23 березня, м. Івано-Франківськ

10

91-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в 

медицині та фармації»

24-26 березня, м. Івано-

Франківськ

11

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Розвиток кращих практик в підготовці докторів 

філософії»
8 квітня, м. Івано-Франківськ

12

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Безпечна хірургія і пологи: 

інновації та контраверсії»

28-29 квітня, м. Івано-

Франківськ

13

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні практики внутрішньої медицини в реабілітації та 

відновному лікуванні хворих»
5 травня, м. Івано-Франківськ

14

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань 

внутрішніх органів»

18-19 травня, м. Івано-

Франківськ

15

Восьма Польсько-Українська конференція «Актуальні проблеми медицини невідкладних станів та 

громадського здоров’я»
5 жовтня,  м. Івано-Франківськ

16

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)»

6-7 жовтня, м. Івано-Франківськ

17

Регіональна науково-практична конференція «Захворювання ендокринної системи у практиці сімейного 

лікаря»

29 листопада, м. Івано-

Франківськ





90-а науково-практична конференція студентів та молодих учених із 
міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації»

✓ 18 закладів вищої освіти
✓ 23 студенти та молоді вчені з інших навчальних 

закладів
✓ 19 секцій
✓ 130 виступів
✓ 500 тез учасників
✓ 10 майстер-класів



Науковий пікнік ЛРЗ 4
• Перше місце на конкурсі кращої 

локації Пікніка



В ІФНМУ документами, що визначають основні засади
академічної доброчесності в учасників освітнього процесу і є
складовою системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти,
містять правила дотримання основних моральних і правових норм
академічної поведінки у всіх сферах діяльності Університету
(освітній, науковій, виховній, управлінській) із формуванням етосу,
який не сприймає академічну нечесність є:

1. Кодекс академічної доброчесності Івано-Франківського національного медичного 
університету, 

2. Положення про академічну доброчесність в Івано-Франківському національному 
медичному університеті,

3. Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Івано-
Франківському національному медичному університеті, 

В ІФНМУ працює Комісія з виявлення та запобігання академічного плагіату в Університеті
та Комісія з академічної доброчесності 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/akademichna_dobrochesnist/nakaz_aka
dem_dobrochesnist.pdf)

https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/akademichna_dobrochesnist/nakaz_akadem_dobrochesnist.pdf


Академічна доброчесність в ІФНМУ

У рамках підписаного меморандуму між ІФНМУ та організацією

«АМЕРИКАНСЬКІ РАДИ З МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ:

ACTR/ACCELS», працівники ІФНМУ беруть участь в

міжнародному проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та

якості освіти» (Academic IQ Initiative).

У 2020 році участь у тренінгу "Академічна доброчесність у

системі внутрішнього забезпечення якості освіти" (23-27

листопада, 2020 року, Київ, Україна).

У 2021 році участь у тренінгу «Робота з даними та напрацювання

стратегій для посилення політик академічної доброчесності та

якості» (6-8 квітня, 13-14 квітня, 2021, Київ, Україна) та

«Інтерпретація даних для якісних змін» (10, 15, 18-19 листопада,

2021, Київ, Україна). Всі заходи підтверджені сертифікатами.



• Створено он-лайн курс «Основи академічної доброчесності», після 
успішного проходження видаються сертифікати (2 кредити ЄКТС (60 год) і 
відповідною кількістю балів які набрав слухач курсів )

Академічна доброчесність в ІФНМУ

• На медичному і стоматологічному факультетах в ОПП введено ВК «Основи академічної 
доброчесності в студентському середовищі»

• Розроблено студентський опитувальник «Академічна доброчесність» відповідно до рекомендацій 
НАЗЯВО і «Американських рад з міжнародної освіти : ACTR/ACCELS»

• З жовтня 2021 року науковим керівникам і 
аспірантам надано безкоштовний доступ до 
програми «StrikePlagiarism» для перевірки 
наукових робіт на плагіат. 

• 20.09.2021 року був проведений он-лайн тренінг з науковими керівниками та 
аспірантами щодо особливостей використання системи для перевірки на плагіат  
Strikeplagiarism». Тренінг проводили представники компанії Plagiat.pl в Україні з  
використанням сервісу Zoom.



Відповідно до меморандуму про співпрацю  між Івано-Франківським національним 

медичним університетом та організацією «АМЕРИКАНСЬКІ РАДИ З 

МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ: ACTR/ACCELS» про виконання проєкту: «Ініціатива 

академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ Initiative) просимо 

довести до відома кожного науково-педагогічного працівника кафедри про 

необхідність пройти викладацьке опитування з персонального кабінету викладача в 

період з 21.12.2021 року по 30.01.2022 року. Посилання на викладацьке опитування 

надіслати кожному викладачу персонально на його університетську скриньку.

Нагадуємо, що опитування - анонімні. Система не збирає ні імен, ні прізвищ, ні 

електронних адрес тих, хто проходить опитування. Система не встановлює 

максимальної кількості можливих відповідей від одного ЗВО, проте ідентифікує, 

якщо респондент/-ка уже заповнив/-ла одне опитування (тобто, одна людина може 

заповнити опитування лише раз).

Увага!!! Проходження опитування викладачами повинно здійснюватись із 

їхніх персональних університетських скриньок за наступним посиланням 

Покликання на викладацьке опитування:

https://www.research.net/r/Ivano-FrankivskNationalMedicalUnivFY

https://www.research.net/r/Ivano-FrankivskNationalMedicalUnivFY


• Акредитація освітньо-наукових програм  підготовки докторів філософії  
Національним агенством із забезпечення якості освіти: «Педіатрія», 
«Фармація. Промислова фармація». 

• Розвиток і удосконалення  акредитованих освітньо-наукових програм.

• 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 їхньою подальшою 
інтеграцією до науково-метричних баз та підвищення категорійності.

• Ефективне використання і подальший розвиток мережі 
міжкафедральних лабораторій

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

Основні пріоритети наукової складової ІФНМУ  у 2022 р.



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

• Провайдерський супровід наукових форумів відповідно до 
законодавчих вимог.

• Стимулювання розвитку студентської науки, шляхом заохочення 
участі студентів у наукових гуртках, у виконанні комплексних наукових 
робіт кафедр, роботи у наукових лабораторіях  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.

Основні приорітети наукової складової ІФНМУ  у 2022 р.




