




КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ
медичний факультет - 2639,
стоматологічний факультет – 538,
фармацевтичний факультет –789, 
факультет підготовки іноземних 
громадян - 1594,
Медичний коледж – 733.

ВСЬОГО – 6293/6150 студентів





Навчалось:
лікарів-інтернів – 1600,
лікарів-курсантів – 3580,
клінічних ординаторів – 84.
Всього: 5264/4974 особи



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.
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24,1%

Навчання вітчизняних студентів - 63059,8 
(17,2%)

Навчання іноземних студентів - 150764,1 
(41,1%)

Післядипломна освіта - 22403,4 (6,1%)

Навчання аспірантів - 580,0 (0,2%)

Проживання в гуртожитках - 9888,7 (2,7%)

Госп. діяльність ОСЇ, аптека, база - 5242,9 
(1,4%)

Наук.клін.дослідження - 5127,0 (1,4%)

Розміщення на депоз.рахунку - 20304,0 
(5,5%)

Інші надходження - 832,9 (0,2%)

Бюджетні асигн. - 88456,5 (24,1%)

Структура доходів, тис.грн
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3,4%

11,1%

Заробітна плата і нарахування - 283153,9 
(71,3%)

Предмети, матеріали - 12683,4 (3,2%)

Медикаменти - 1748,6 (0,4%)

Продукти харчування - 3948,5 (1,0%)

Оплата комун.послуг - 16589,9 (4,2%)

Оплата інших послуг -6977,8 (1,8%)

Відрядження - 782,8 (0,2%)

Стипендія та соц.виплати - 13562,5 (3,4%)

Обладнання довгострок.користування та 
капітал.ремонт- 13609,5 (3,4%)

Придбання навч.корпусу - 43927,2 (11,1%)

Інші видатки - 412,4 (0,1%)

Структура видатків, тис.грн



У т.ч. видатки коштів, отриманих від розміщення 
на депозитному рахунку
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Структура видатків на заробітну плату, тис. грн.

83,0%

8,8%

4,6% 3,2%

Основна заробітна плата з 
обов’язковими надбавками -
192700,9 - 83,0%
Премії працівникам - 20510,9 -
8,8%

Премії за підготовку наукових 
кадрів - 360,0 - 0,2%

Премії за виконання 
дисертаційних робіт - 250,0 -
0,2%
Стимулюючі надбавки 
(складність і напруженість, 
високі досягненя - 10662 - 4,6%
Матеріальна допомога - 7513,6 
- 3,2%

Загальна сума видатків  – 232 097,4 тис.грн.



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

Кафедри: анатомії людини, 
клінічної анатомії та 

оперативної хірургії, хірургії №1, 
фізичної реабілітації, 

ерготерапії та фізичного 
виховання, гігієни та екології, 

українознавства та філософії.



Студентський простір 
«Академка»,

Фармацевтичний корпус, 
Фасад морфологічного 

корпусу,
Кафедри: фармакології, 

медичної біофізики,
гуртожитки



Новий навчальний корпус
вул. С. Бандери, 79а



Початок будівництва будинку для працівників



Столярно-мебельна майстерня
виготовила столів -172, шаф, тумб - 261,  
лавок – 27, ліжок – 21, табуреток – 21, 
віконних блоків – 33, дверних блоків – 46. 
вішалок та іншої продукції - ….



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ

Загальна площа 
навчально-практичних 

центрів становить
1055 кв. м.



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-практичний реабілітаційний центр 
“Арніка” (м. Яремча)



ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

На кафедрах Університету 
упродовж року встановлено:
Нові мультимедійні 
проектори – 11
Комп'ютери – 84
Планшети – 10
Ноутбуки – 23
Камери - 1



1054 персональних комп'ютерів,
155 планшетів,
9 серверів,

1 система накопичення даних



Продовжується розвиток платформи 
інтерактивних курсів - EdX



Розширюється інтерактивна система 
моделювання «Віртуальний пацієнт», що є 

невід’ємною частиною сучасного проблемно 
орієнтованого навчання в медицині



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.



БІБЛІОТЕКА
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Видавничим відділом
видано продукції на
412 тис. грн

Навчально-методичної продукції:
монографії, навчально-методичні посібники, посібники,

матеріали конференцій, робочі зошити, матеріали до

державних іспитів, банки тестових завдань, щоденники

практик на суму 202 тис. грн.

Іншої продукції: Автореферати, індивідуальні плани

студентів, особові карточки, плани роботи кафедри,

сертифікати, дипломи, журнали відвідування, бланкова

продукція для деканатів, клініки та кафедр та інша друкована

продукція на суму 210 тис. грн.



У 2019 році захищено:

докторських дисертацій – 4,

кандидатських дисертацій – 35.

Упродовж  2019 року в Університеті 
здійснювалась підготовка:

➢ в докторантурі – 3 докторантів,
➢ в аспірантурі – 63 аспірантів,
➢ 73 здобувачі поза аспірантурою.

ПІДГОТОВКА  КАДРІВ  У  ІФНМУ



Курси підвищення  педагогічної кваліфікації  
на  ФПК  впродовж 2019 року пройшли 233/168 особи: 
15 професорів, 66 доцентів, 114 асистентів, 38 викладачів 
коледжу.

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



ПІДВИЩЕННЯ  МОВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 

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

Результати складання іспиту FCE 

з англійської мови на рівень В 2

Упродовж 2017-2019 рр. отримали сертифікати 103 співробітники 
Університету.



32 договори про співпрацю з

іноземними закладами вищої

освіти та іншими організаціями

МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ



Розвиток програми ERASMUS+ та співпраці
між ІФНМУ та Вищою медичною школою в
місті Ополе (Польща)

Erasmus+ між ІФНМУ та Universidad

de Valladolid у Іспанії.



Співробітники та студенти ІФНМУ представляли 
Університет на міжнародних конференціях та брали 

участь у стажуваннях

Македонія, Іспанія, Чехія, Польща, Німеччина



Ізраїль Іспанія Німеччина

Польща Швейцарія



ВІДЗНАКИ

почесне звання «Лідер інновацій в 

освіті».



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.



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».



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.

ВІДЗНАКИ



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.



Олександр Шваб - майстер спорту 
міжнародного класу, чемпіон Європи з 
гирьового спорту.

Христина Макота – переможець 
кубку Асоціації гирьового спорту 
України.

Наталія Жилюк - переможець 
клубного чемпіонату світу з 
веслування на човнах «Дракон.



Роман Петрук — перше місце на 
міжнародному турнірі з 
бодібілдингу «Hercules Olympia 
Portugal 2019».

Назар Шлімкевич -
переможець чемпіонату 
України з морських 
багатоборств (акватлон).

Віра Барановська та Оксана Пилипів
здобули дипломи першого ступеня на 
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
«Ліра Гіппократа – 2019». 



ЮВІЛЯРИ  РОКУ

55-років народній аматорській чоловічій хоровій капелі 
«Сурма» імені Богдана Волосянка 



ЮВІЛЯРИ  РОКУ

Стоматологічному факультету – 40 років

VIІI Івано-Франківський стоматологічний форум

Виставку 
живопису 
випускників
стоматологічного
факультету 



ЮВІЛЯРИ  РОКУ

30-річчя ансамблю естрадно-спортивного танцю «АРТ». 



20 років фармацевтичному 
факультету

ЮВІЛЯРИ  РОКУ



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



Дякую за співпрацю!


