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Забезпечення високоефективної діяльності
у національному та міжнародному освітньо-
науковому просторі з метою підготовки
висококваліфікованих медичних фахівців з
моральними і духовними цінностями,
конкурентоспроможних на вітчизняному та
міжнародному ринках праці, розробка та
запровадження новітніх технологій для
покращення медичної допомоги.

МІСІЯ  УНІВЕРСИТЕТУ



За результатами широкого конкурсу під час вступної
кампанії 2018 року Івано-Франківський
національний медичний університет увійшов у
п’ятірку найпопулярніших медичних вишів України.



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ
медичний факультет - 2702,

стоматологічний факультет – 588,
фармацевтичний факультет –780, 
факультет підготовки іноземних громадян -
1389,
Медичний коледж – 815,
Підготовче відділення – 34.

ВСЬОГО – 6219 студентів



Контингент студентів 
за освітніми рівнями  підготовки
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Навчалось:
лікарів-інтернів – 1605,
лікарів-курсантів – 3307, 
клінічних ординаторів -62
Всього: 4974 особи





МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

73
(3,1%)

17
(5,8%)

105
(4,6%)

16
(6,5%)

23

76

2 3Медицина

за власним бажанням

за невиконання навчального плану

за порушення навчальної дисципліни

у зв'язку з переведенням до іншого ВНЗ

3

12

1
Педіатрія

за власним бажанням

за невиконання навчального плану

у зв'язку з переведенням до іншого ВНЗ



Фізична терапія, ерготерапія

8
7,1%

7

1

за власним бажанням за невиконання навчального плану



СТОМАТОЛОГІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

51
7,8%

6

25

3

9

за власним бажання за невиконання навчального плану

за порушення навчальної дисципліни за нескладання «Крок 1. Стоматологія»

43
7,3%



ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

1

3

денна форма навчання

за невиконання навчального плану за власним бажанням

12

3

3

заочна форма навчання

за невиконання навчального плану

за власним бажанням

порушення умов договору

11
5,1%

11
1,2%

15
7,8%

34
8,0%



ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

13

65

за власним бажанням за невиконання навчального плану

94
6,9%

78
5,6%



88

Інтерни

за власним бажанням за невиконання навчального плану

38
2,4%

16
1.0%



МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

26
(2,6 %)

13
(1,6 %)

2

11

за власним бажанням за невиконання навчального плану



Найвищий % відрахувань студентів
на фармацевтичному факультеті

Серед причин домінує невиконання 
навчального плану.

!!



ЛІЦЕНЗУВАННЯ  ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

Проведено ліцензування
освітньої діяльності 
Університету з 
правом підготовки 
іноземних громадян 
за рівнями 
бакалавра, магістра, 
доктора філософії.



Підвищення 
якості 

освітнього 
процесу

Постійне оновлення 
навчально-методичного

забезпечення із 
розміщенням на сайтах 

кафедр

Створено репозиторій

навчальної літератури

Реалізація студентами 

вибіркової складової 
освітнього процесу



КафедриСпеціальність Загальна 
кількість 

Авторські
курси

Медицина
Педіатрія

162 82 
(50%)

Стомато
логія

87 23
(26%)

Фармація 94 10
(11%)

Фізична 
терапія, 

ерго
терапія

15 7
(47%)

 Мовознавства,

 клінічної анатомії та 
оперативної хірургії,

 Українознавства,

 ортопедичної стоматології,

 Дерматовенерології,

 внутрішньої медицини №2 
та медсестринства,

 урології ,

 травматології .

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ



Активно впроваджуються елементи змішаної
моделі навчання (e-learning) на базі хмари
Університету кафедри:

 хірургії
внутрішньої медицини № 2 і
медсестринства;
медичної та біологічної хімії, 
внутрішньої медицини № 1;
онлайн-лекції для студентів-заочників, 

лікарів ПАЦ та ТУ на післядипломній освіті.



• Продовжено роботу зі створення віртуальних пацієнтів.
Створено 2 нових віртуальних пацієнти кафедрами
ендокринології та дитячих інфекційних хвороб.

• Розроблено комплекс інтерактивного тестування
іноземних та вітчизняних студентів із знання іноземної
(англійської мови) на базі EDX-IFNMU.

• Розпочато пілотне впровадження додатку «Електронний
журнал» на окремих кафедрах Університету.

Створено 20 віртуальних 

пацієнтів

Мовознавство

Неврологія та 

нейрохірургія
Біохімія   Фармація



Розвиток пілотного проекту ОСКІ у ННІПО як складової
державної атестації лікарів-інтернів за
спеціальностями: педіатрія, хірургія, акушерство та
гінекологія, офтальмологія радіологія, неврологія, МНС,
інфекційні хвороби, пульмонологія і фтизіатрія,
дерматовенерологія, психіатрія.



Кафедри:
Анестезіології, 
Дитячих інфекційних 
захворювань, 
Ортопедичної 
стоматології, 
Інфекційних хвороб та 
епідеміології,
Ендокринології,
Дитячих хвороб 

післядипломної освіти, 
Травматології.
Медицини катастроф 
та військової
медицини

Відкриті лекції, практичні заняття,майстер-класи



В Університеті відкрили
новий навчально-
практичний центр
баротензометричної
діагностики стопи.
Можна зробити
діагностику стопи,
попередити серйозні
недуги, зокрема,
захворювання хребта.

НОВИЙ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ 
ЦЕНТР



«Фізична терапія, 
ерготерапія» на кафедрі
фізичної реабілітації . 
ерготерапії та 
фізичного виховання

НОВИЙ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ 
ЦЕНТР



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ

Загальна площа 
навчально-практичних 

центрів становить
1055 кв. м.



1002 персональні 
комп'ютери, 
145 планшетів,
9 серверів; 

1 система накопичення даних

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УНІВЕРСИТЕТУ



ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УНІВЕРСИТЕТУ

• Підключено до університетської мережі
навчально -практичні центри кафедр:

- клінічної анатомії (віварій),
- загальної практики (сімейної медицини),

фізичної реабілітації та спортивної
медицини (амбулаторія Чукалівка,
Крихівці, Іваниківка).

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини в селі Іваниківка
отримала необхідне сучасне 
обладнання: електрокардіограф та 
добовий монітор артеріального тиску 
вартістю понад 100 тисяч гривень.



ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УНІВЕРСИТЕТУ

Створено безшовну контрольовану мережу WiFi
на кафедрах:
- медицини катастроф та військової медицини,
- дерматології та венерології,
- соціальної медицини та громадського

здоров'я,



Співробітниками  Університету 
видано: 

підручників - 7,
навчальних посібників – 20,
навчально-методичних посібників – 22?,
методичних рекомендацій - 8,
монографій – 13,
 на електронних носіях – 10.

ВИДАВНИЧА   ДІЯЛЬНІСТЬ



БІБЛІОТЕКА

950 000,00 грн.

1000 000,00 грн.

1050 000,00 грн.

1100 000,00 грн.

1150 000,00 грн.

1200 000,00 грн.

1250 000,00 грн.

1050 709,51 грн.

1060 600,60 грн.

1247 927,18 грн.

2017 р. 2018 р. 2019 р.

(станом на  27.08.2019 р.)



Дисципліни, які не забезпечені навчальною 

літературою
Спеціальності: Медицина. Педіатрія. Стоматологія.

Соціальна медицина, громадське здоров'я  

Дерматологія, венерологія 

Фармація

Фізична та колоїдна  хімія

Біофармація

Фізична терапія. Ерготерапія

Вступ до спеціальності

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої 

професії

Біохімія рухової активності    

Коледж

Технологія ліків 

Інформаційні технології у фармації



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

Кафедри: анатомії людини, клінічної 
анатомії та оперативної хірургії, 
хірургії №1, фізичної реабілітації, 

ерготерапії та фізичного виховання, 
фармації, гігієни та екології, 

українознавства та філософії.
Студентський простір «Академка»



Оновлена база
кафедри фізичної 

реабілітації



СИСТЕМА  МОНІТОРИНГУ 
ЯКОСТІ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ 



ВНУТРІШНІЙ  АУДИТ

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ 
ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ

МОНІТОРИНГОВА
ГРУПА З ПЕРЕВІРКИ 

ЯКОСТІ   ПРОВЕДЕННЯ 
ЛЕКЦІЙ 

МОНІТОРИНГОВА
ГРУПА З ПЕРЕВІРКИ 

ЯКОСТІ   ПРОВЕДЕННЯ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

КОНКУРСНА 
КОМІСІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

ДЕКАНАТИ

Рейтинг студентів



Відділом ЕСТS та моніторингу якості 
освіти спільно з деканатами та 

дирекціями ННІПО , медичного коледжу 
проведено ректорські контролі 

Медичний 
факультет

Крок ЄДКІ- 3 РК

Крок 2 - 3 РК

Стоматологічний 
факультет

Крок ЄДКІ - 3 РК

Крок 2 - 3 РК 

ФПІГ
Крок ЄДКІ  - 9 РК

Крок 2 - 9 РК



Фармацевтичний 
факультет

Крок 1 (заочна форма) - 9 
ЄДКІ (денна форма) -

Медичний 
коледж

Крок 3 “ЗЛП” – 3РК

Крок М “Сестринська
справа” - 5 РК. 

Крок М “Лікувальна справа” - 5 РК   

ННІПО

Крок 2 - 9 РК

Крок 3 “Стоматологія” – 3РК



від 28 березня 2018 р. № 334

Київ

Про затвердження Порядку здійснення єдиного

державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів

ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі

знань “22 Охорона здоров’я”

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6

Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів

України постановляє:

Установити, що атестація здобувачів ступеня вищої

освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22

Охорона здоров’я” здійснюється у формі єдиного

державного кваліфікаційного іспиту.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. № 334

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n113


Спеціальність Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту

перший етап (на третьому
році навчання)

другий етап (на п’ятому
році навчання)

другий етап (на 
шостому році навчання)

221 Стоматологія КРОК 1;
англійська мова
професійного спрямування

КРОК 2;
практичний
(клінічний) іспит

222 Медицина КРОК 1;
міжнародний іспит з основ 
медицини (фундаментальні
дисципліни);
англійська мова
професійного cпрямування

КРОК 2;
міжнародний іспит з 
основ медицини
(клінічні дисципліни); 
практичний
(клінічний) іспит

225 Медична психологія КРОК 1;
англійська мова
професійного спрямування

КРОК 2

226 Фармація, промислова 
фармація

КРОК 1;
англійська мова 
професійного спрямування

КРОК 2

228 Педіатрія КРОК 1; міжнародний іспит з 
основ медицини
(фундаментальні
дисципліни); англійська
мова професійного
спрямування

КРОК 2;
міжнародний іспит з 
основ медицини
(клінічні дисципліни);
практичний
(клінічний) іспит

ЕТАПИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

кваліфікаційного іспиту для спеціальностей галузі знань 

“22 охорона здоров’я”



ЗОВНІШНІЙ  АУДИТ

Аналіз результатів складання ЄДКІ 
студентами медичного факультету 

Крок 1

успішність  - 72,9%

Іспит з іноземної мови
професійного спрямування
успішність - 65,8%

не склали - 48 студентів 
(11,1%),

не пересклали  - 31 студент.

не склали - 11 студентів 
(2,5%),

пересклали  всі студенти.



Кількість студентів, що не склали ліцензійний 
інтегрований іспит Крок 1 (перший етап ЄДКІ)  ЗЛП

у 2017, 2018, 2019 роках

0
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63 60
48

Кількість студентів, що не склали іспит, 

у 2017 році – 63 (13,1%)

У 2018 році – 60 (13%)

У 2019 році – 48 (11,1%), не пересклали 31 студент 

2017 2018 20192014



Крок 1

успішність  - 67,1%

Іспит з іноземної мови
професійного спрямування
успішність - 52.5%

не склали – 31 студент 
(27,1%),

не пересклали  - 9 студентів.

не склали – 13 студентів 

(11,4%)

не пересклали  - 1студент.

Аналіз результатів складання ЄДКІ 

студентами стоматологічного факультету 



Крок 1

успішність  - 75,3% 

Іспит з іноземної мови
професійного спрямування
успішність - 83,1%

не склали –2 студенти 
(5,7%),

Склали всі студенти!

Аналіз результатів складання ЄДКІ 

(Фармація, денна форма навчання)
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Середній бал ВНЗ – 76,4%  

Всього складали 122 студенти.
К-сть студентів, що не склали «Крок 1.Фармація» - 14 (11,5%)

Аналіз результатів складання ліцензійного 
іспиту «Крок 1.Фармація»

(заочна форма навчання)



Крок 1

успішність  - 67,8%

Іспит з іноземної мови
професійного спрямування
успішність – 75,9%

не склали – 19 студентів 
(20%)

не пересклали  - студентів.

Склали всі студенти.

Аналіз результатів складання ЄДКІ 

(Медицина)
студентами-громадянами іноземних країн 



Крок 1

успішність  - 55, 6%

Іспит з іноземної мови
професійного спрямування
успішність – 59,1%

не склали – 7 студентів 
63,6%

Склали всі студенти.

Аналіз результатів складання ЄДКІ 

(Стоматологія)
студентами-громадянами іноземних країн. 



Найвищий результат складання 
першого  етапу ЄДКІ
на фармацевтичному факультеті.

!!
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2019 453 72,8 ?

2018 469 77,8 ?
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Аналіз результатів складання ліцензійного іспиту
«Крок 2. ЗЛП» студентами-громадянами України



Кількість студентів, що не склали ліцензійний інтегрований іспит 
Крок 2  Загальна лікарська підготовка у 2017, 2018, 2019 роках
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Не склали

Перескладали

Кількість студентів, що не склали іспит у 

2017 році – 16 (4,1%), з них 1 студент перескладав іспит

2018 році – 25 (5,3%), з них 9 студентів перескладали іспит 

2019 році – 37 (8,2%), з них 6 студентів перескладали іспит



Аналіз результатів складання ліцензійного іспиту
«Крок 2. Стоматологія» студентами-громадянами 

України

Кількість 
студентів

Середній бал 
ІФНМУ 

%

Кількість студентів ІФНМУ, що
НЕ СКЛАЛИ Крок

160 75,6 14 (8,75 %)



Результати складання ліцензійного інтегрованого 
іспиту «Крок-2.Фармація» у 2019 році

Cередній бал – 85,3%
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К-сть студентів, що не склали «Крок 2.Фармація» - 1 (2,4%)



Результати складання ліцензійного іспиту
«Крок 2. ЗЛП» студентами ФПІГ

Кількість 
студентів

Середній бал 
ІФНМУ 

%

Кількість студентів ІФНМУ, що
НЕ СКЛАЛИ Крок

укр., рос. мова 28 73,9 2 (7,1%)

англ. мова 233 72,9 11 (4,7%)

Результати складання ліцензійного іспиту
«Крок 2. Стоматологія» студентами ФПІГ

Кількість 
студентів

Середній бал 
ІФНМУ 

%

Кількість студентів ІФНМУ, що
НЕ СКЛАЛИ Крок

укр., рос. мова 7 68,6 1 (14,3%)

англ. мова 13 69,4 2 (15,4%)



Результати складання ліцензійного іспиту
«Крок 2. Фармація» студентами ФПІГ

Кількість 
студентів

Середній бал 
ІФНМУ 

%

Кількість студентів ІФНМУ, що
НЕ СКЛАЛИ Крок

англ. мова 4 69,4 1 (25%)

Найвищий результат складання
ліцензійного іспиту Крок 2 на
фармацевтичному факультеті.
Серед студентів ФПІГ з «Крок 2. ЗЛП».

!!



Аналіз результатів складання ліцензійного іспиту 
«Крок 3. Загальна лікарська підготовка»

Національний 
показник

ІФНМУ

75,7 75,2



Аналіз результатів складання ліцензійного іспиту 
«Крок 3. Стоматологія»

Національний 
показник

ІФНМУ

74,1 68,3



Аналіз результатів складання ліцензійного 

іспиту «Крок М. Сестринська справа» 

ІФНМУ 76,0%

Національний 
показник

-

РЕЗУЛЬТАТ  УСПІШНОСТІ 

Аналіз результатів складання ліцензійного 

іспиту «Крок М.Лікувальна справа» 

Показник кількості студентів, 
які не склали в ІФНМУ  - 1%

РЕЗУЛЬТАТ  УСПІШНОСТІ 

ІФНМУ 84,4%

Національний 
показник

-



Аналіз результатів складання ДПА у формі ЗНО
студентами медичного коледжу
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Навчальний процес забезпечували

 докторів наук – 111/101

 кандидатів наук –538 /480

 професорів - 91/85

 доцентів – 341/327

 в.о. доцентів - 84

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЯКОСТІ
ВИКЛАДАЦЬКОГО  СКЛАДУ 



Курси підвищення  педагогічної кваліфікації  
на  ФПК  впродовж 2018-2019 н. року пройшли 169 осіб: 
13 професорів, 57 доцентів, 99 асистентів.

ПІДГОТОВКА  КАДРІВ  У  ІФНМУ

НАВЧАЛЬНО - ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
ВИКЛАДАЧІВ 

Курси педагогічної

майстерності для молодих

викладачів в рамках розвитку

проекту «Модернізація

медичної освіти (першого

циклу) в країнах Східного

Сусідства» (TEMPUS

MUMEENA) – 23 особи.

Інтерактивні 
методи навчання 

в підготовці 
студента-медика



Мова

вивчення

Рік навчання Програма 

навчання

Кількість 

слухачів

Англійська 

мова

Початковий 

рівень

10 слухачів

І рік навчання General medicine

English 36 слухачів

ІІ рік навчання Specialized 

medicine English 21 слухач

ІІІ рік навчання Improved 

specialized 

medicine English

31 слухач

Всього 98

Польська 

мова

ІІ рік навчання Specjalistyczny

medyczny język

polski

12 слухачів

Загалом 110

 Підвищення мовної майстерності викладачів 



Результати складання іспиту FCE 

з англійської мови на рівень В 2

19.01.2019 р. 08.06.2019 р.

Кількість осіб, що складали 

іспит – 23

Кількість осіб, що складали 

іспит – 24

С1 - С1 1

В2+ 5 В2+ 6

В2 14 В2 10

В1 3 В1 7

Упродовж 2017-2019 рр. отримали сертифікати 

103 співробітники Університету.



ОПОРНІ КАФЕДРИ:
Українознавства, Мовознавства

Стоматології ННІПО

Засідання обласного 
методичного об'єднання 
викладачів німецької та 
французької мов закладів 
вищої освіти I-II рівнів 
акредитації.

19 жовтня на базі кафедри 
українознавства і філософії 
відбулась Всеукраїнська нарада-
семінар завідувачів та провідних 
фахівців гуманітарних кафедр 
закладів вищої освіти медичного 
профілю.



Науково-методична конференція вчителів
та викладачів англійської мови Cambridge
November Tour. Серед учасників — партнери
ІФНМУ, представники Cambridge English в
Україні, гості з Туреччини та
Великобританії.

Семінар-нарада «Концепція викладання
«Української мови (за професійним
спрямуванням)» у контексті освітньої та
медичної реформ».

Спільне розширене засідання 
опорних кафедр з післядипломної 
освіти лікарів з фаху «Ортопедична 
стоматологія» та зубних техніків з 
фаху «Стоматологія ортопедична».



Науково-методична конференція 
з міжнародною участю



Делегація керівників медичних
закладів Польщі. В Університеті
побували директор Повітової лікарні в
Хшанові Артур Бараовскі, директор
місцевої амбулаторної лікарні Яцек
Бойдол, а також староста Хшанова
Анджей Урига та бургомістр Роберт
Мацяшек

Зустріч з директором 
департаменту міжнародного
співробітництва заступником 
мера польського міста Люблін
Кжиштофом Лятка.

МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ



МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

Відомий американський 
кардіоторакальний хірург Юрій 
Кузич в рамках програми 
Фулбрайта вивчатиме 
післядипломну освіту в Україні 
загалом та в ІФНМУ зокрема.

Науково-практична конференція 
«Медичне рятівництво та екстрена 
медицина». 



Професор Вадим Сулима, 
асистент Андрій 
Травінський та інтерн 
Андрій Срібняк взяли 
участь у міжнародних 
курсах з хірургії нижньої 
кінцівки в столиці 
Македонії .

МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

Доцент Віталій 
Камінський проходив 
стажування в Інституті 
клінічної та 
експериментальної 
медицини (Прага).

Професор Іван Гудз
на з’їзді судинних та 
ендоваскулярних
хірургів Європи у 
Валенсії (Іспанія).



У рамках програми ERASMUS+ та
співпраці між ІФНМУ та Вищою
медичною школою в місті Ополе
(Польща) навчалсь в цьому
навчальному закладі студентка
третього курсу медичного коледжу
(сестринське відділення) Софія
Іванців.

Начальник відділу ЄКТС та
моніторингу якості освіти
доцент Василь Капечук та
представник міжнародного
відділу доцент Руслан
Козовий пройшли
стажування на базі
Державної вищої медичної
професійної школи в Ополе у
рамках програмі академічної
мобільності «Еразмус+».



Завідувач кафедри фізичної

реабілітації, ерготерапії та фізичного

виховання, професор Ігор Чурпій був

учасником програми Erasmus+ з

обміну досвідом між Івано-

Франківським національним

медичним університетом та

Universidad de Valladolid у Іспанії.

IV Міжнародний тиждень у
Вальядолідському університеті,
на якому був представлений
також Івано-Франківський
національний медичний
університет. Захід зібрав 55
представників із 27 країн світу, а
делегатом від ІФНМУ була
представниця відділу
міжнародних зв’язків ІФНМУ
Христина Лесів.



Робочий візит до Мюнстера (Німеччина) для
вивчення питань методик проведення ОСКІ,
викладання реабілітології, паліативної
медицини. Поїздка була організована в рамках
проекту співпраці між Івано-Франківським
національним медичним університетом,
Йоганнес-Госпіс-Мюнстер та Обласним
клінічним центром паліативної допомоги.

Доценти кафедри фармації Василь
Водославський та Марія Мельник
взяли участь у стажуванні «Академічна
доброчесність: виклики сучасності»,
яке було організоване Польсько-
українською Фундацією — Інститут
Міжнародної Академічної та Наукової
Співпраці спільно з Духовною
Академією Університету Кардинала
Стефана Вишинського у Варшаві та
польською Фундацією ADD.



27 червня в ІФНМУ відбулась лекція
практикуючої медичної сестри з
німецького хоспісу міста Мюнстер
(Західна Вестфалія) Хайке
Боннінгсгаузен про особливості
догляду за паліативними
пацієнтами.

Варшавський медичний університет.
Українські медики взяли участь у VI
польсько-українській науково-
практичній конференції, присвяченій
актуальним питанням розвитку
екстреної медичної допомоги та
досвіду запровадження громадського
здоров'я в Польщі та Україні



Молоді науковці, студенти Івано-
Франківського національного
медичного університету Владислав
Красновський (5 курс) та Юлія Філяк
(4 курс) взяли участь в світовому
конгресі WCO-ECEO-IOF (World Congress
of Osteoporosis, Osteoarthritis аnd
Musculoskeletal Diseases) в Парижі.

Студенти ІФНМУ Іван Твердохліб та
Ірина Лозинська пройшли місячне
стажування в одній з провідних
приватних клінік Туреччини.

З місячного стажування у Туреччині
повернувся студент шостого курсу
Андрій Глущук.



Уляна Калічак взяла участь у
англомовному стажуванні від AIESEC у
проекті «Health +», що проходило у
польському місті Вроцлав. Протягом 6
тижнів дівчина відвідувала
різноманітні лікувальні заклади,
зокрема у реабілітаційних центрах.

Студенти п’ятого i четвертого курсів
Університету Станіслав Марусин та
Христина Окрепка побували на
стажуванні у республіканській клініці
міста Каунас, Литва.



Музей історії розвитку
медицини Прикарпаття.

Виставка, приурочена п’ятій річниці 
Революції Гідності. 

Святковий концерт, присвячений 150-
річчю створення українського
товариства «Просвіта». Перша постановка п’єси «Мати»

ветерана  Миколи Кардащука

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ 
СТУДЕНТСТВА 



Традиційний студентський конкурс
«Кращий фельдшер».

Святковий захід з нагоди
30-річчя ансамблю естрадно-
спортивного танцю «АРТ». 

Четвертий Благодійний Лікарський 
бал. Усі кошти, виручені протягом 
свята, спрямують на придбання 
ліжечка з підігрівом для 
новонароджених, яке допомагає 
малятам адаптуватися до нових умов 
після народження.



Перемоги Наталії Жилюк на змаганнях
чемпіонату України з загальної фізичної
підготовки серед веслувальників, у відкритих
змаганнях з веслування на байдарках і каное у
Херсоні на Кубку України з веслування на
байдарках і каное пам’яті Юлії Рябчинської.

Студентська збірна з баскетболу
– переможець багатьох турнірів.

На чемпіонаті Європи з гирьового спорту у
складі національної збірної команди 
України одразу дві нагороди здобув студент 
четвертого курсу Івано-Франківського 
національного медичного університету 
майстер спорту міжнародного класу 
Олександр Шваб.



Студент ІФНМУ Степан Шпарик посів третє
місце в загальному заліку на Всеукраїнській
олімпіаді з інфекційних хвороб, а також
окремо відзначений грамотою за краще
клінічне мислення.

18-19 квітня на базі ІФНМУ відбулася
Всеукраїнська олімпіада з акушерства
та гінекології. Участь взяли студенти з
усіх медичних вишів України. Марія
Бениш зайняла перше місце.

У трійку призерів ІІ етапу обласної
олімпіади з біології та екології
увійшла студентка першого курсу
спеціальності «Лікувальна справа»
медичного коледжу Ганна Морохова.



Команда ІФНМУ на Всеукраїнській
олімпіаді з медичної генетики здобула
перше місце: Тарас Шмигельський,
Наталія Камінська та Вікторія
Коколин.

У категорії студенти-іноземці перемогу
на Всеукраїнській олімпіаді з
латинської мови здобула студентка
нашого університету Зухаір Мааса
Хассан.

Переможці Всеукраїнської студентської
олімпіади з фізіології третьокурсник
Андрій Писар та другокурсник Назарій
Огородник.



На Всеукраїнській студентській
олімпіаді з навчальної дисципліни
«Клінічна імунологія та алергологія»
диплом третього ступеня отримала
Уляна Баган.

Ірина Семенів зайняла друге місце у
Всеукраїнській олімпіаді з онкології

Ольга Кметик здобула диплом І
ступеня за відмінні знання з аптечної
технології ліків, Олена Орищак –
диплом ІІІ ступеня за відмінні знання з
фармакогнозії на Всеукраїнській
олімпіаді.



ВІДЗНАКИ

ІФНМУ отримав диплом Гран-прі «Лідер
вищої освіти України» та спеціальний
почесний знак цієї відзнаки. Окреме визнання
отримав моніторинг якості освіти в
університеті — ІФНМУ удостоїли золотої
медалі у номінації «Створення та
впровадження системи моніторингу якості
освіти та освітньої діяльності в закладах
вищої освіти». За показниками рейтингу
міжнародної наукометричної бази даних
Scopus університет отримав сертифікат якості
наукових публікацій.



Проведений наглядовий аудит за
системою управління якістю у
відповідності з «Планом наглядового
аудиту» підтвердив, що СУЯ в Івано-
Франківському національному
медичному університеті щодо
надання послуг у сфері вищої освіти
університетського рівня і у сфері
охорони здоров’я відповідає вимогам
ДСТУ ISO 9001:2015 що підтверджено
відповідним міжнародним
сертифікатом.

ОЦІНКА  ЯКОСТІ  НАШОЇ  РОБОТИ



В Івано-Франківську підвели підсумки
конкурсу на кращий дворик міста,
який оголосило управління
архітектури, дизайну та містобудівної
діяльності міськради. За рішенням
журі, одним з лауреатів став
внутрішній дворик центрального
корпусу Івано-Франківського
національного медичного
університету.

У конкурсі «Краща локація
Франківського наукового пікніка»
серед 19 претендентів Івано-
Франківський національний
медичний університет другий рік
поспіль здобув перше місце.



Завідувач кафедри патофізіології,
професор Любомир Заяць отримав
звання Заслуженого діяча науки і
техніки України.

Викладач кафедри медицини
катастроф та військової медицини
полковник у відставці Микола
Нерода нагороджений орденом «За
заслуги» III ступеня. У номінації «За лікарське мистецтво»

медалі Пантелеймона удостоєний
асистент кафедри хірургії
післядипломної освіти Олексій Гудз,
нагороди з врученням Прослави:
професор Василь Попович в номінації
«Новатор охорони здоров’я»,» і
асистент кафедри ортопедичної
стоматології Володимир Палійчук в
номінації «За наукові розробки в
медицині».



Професор Михайло Шевчук
нагороджений відзнакою імені
академіка Олександра Олексійовича
Шалімова.

Премію імені Ф.Г. Яновського і
дипломом президії НАНУ
відзначено професора
Островського М.М., доцента
Кулинич-Міськів М. О., доцента
Савеліхіну І.О.

З нагоди Дня психолога в мерії Івано-
Франківська грамотами відзначили
психологів, які працюють з
військовослужбовцями, їхніми
родинами та родинами загиблих. Серед
нагороджених доцент кафедри
психіатрії, наркології та медичної
психології Ігор Тодорів.



ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

 Підготовка та проведення акредитації
освітньо-професійних програм за всіма
напрямами підготовки фахівців.

 Приведення освітніх програм усіх рівнів у
відповідність до стандартів.

 Удосконалення цілісної внутрішньої системи
забезпечення якості освітньої діяльності
Університету.

 Забезпечення реалізації Положень про рейтинг
кафедр та науково-педагогічних і педагогічних
працівників Університету.



 Продовжити запровадження ОСКІ на
післядипломній освіті.
 Провести підготовчу роботу для
запровадження ОСКІ як складової державної
атестації магістрів стоматології та
медицини.
 Розробити та затвердити проект Центру
ОСКІ.

 Провести навчання із співробітниками
Університету з оволодіння навичками у роботі
із системою EDX-IFNMU.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ



Продовжити роботу щодо забезпечення НПЦ
для підготовки студентів та лікарів-інтернів
сучасними муляжами, манекенами та
симуляційними програмами.
Кафедрам Університету забезпечити
ефективне використання НПЦ, належний рівень
роботи студентів та облік практичних навичок.
Забезпечити модернізацію обладнання кафедр
згідно Стратегії розвитку .
Створити навчально-методичну базу для
підготовки студентів до ЄДКІ.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ



ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

 Запровадження і дотримання міжнародних 
стандартів викладання іноземних мов та вимог до 
мовних кваліфікацій. 

 Продовжити інтеграцію в міжнародний освітній 
простір. 

 Удосконалення методичної, організаційно-правової і 
фінансової бази для забезпечення академічної 
мобільності студентів, аспірантів, викладачів.

 Вдосконалення педагогічної майстерності 
викладачів і запровадження нових сучасних 
методик змішаного та дистанційного навчання.



 Продовжити роботу зі створення нових «Віртуальних
пацієнтів».

 Продовжити пілотний проект впровадження
додатку «Електронний журнал» на кафедрах
Університету.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

 Кафедрам Університету і бібліотеці здійснювати
постійний моніторинг новітньої літератури
відповідно до нових освітніх програм.

 Продовжити роботу з модернізації кафедр і
студентських гуртожитків згідно плану.

 Розробити План заходів на реалізацію поставлених
завдань і затвердити на засіданні ректорату
ІФНМУ.



Дякую за

увагу і 

співпрацю!


