


Лікарі-інтерни 
ІФНМУ працюють в 
умовах пандемії.

Науковці-інфекціоністи 
ІФНМУ мають досвід 
боротьби з епідеміями.

ВИКЛИКИ   ЧАСУ

ІФНМУ закупив для кафедр і передав
обласному фтизіопульмоцентру два кисневі
концентратори «Біомед» і апарат ШВЛ для

МКЛ №1.

Профілактична робота
в навчальних корпусах
та гуртожитках.



Обстеження на SARS-CoV-2019 в 

атестованих на технічну 

компетентність лабораторіях ІФНМУ

Проведено досліджень: ПЛР – 369, 

ІФА: IgM – 417, IgG -773

Розпочаті наукові дослідження з проблем 

коронавірусної хвороби:
- 4 комплексні наукові роботи

- 1 докторська дисертація

- 2 дисертації на здобуття ступеня PhD



Лікувальна справа – 412,
Педіатрія – 76,
Стоматологія – 122,
Фармація -24 (очна форма),
110 (заочна форма),
Факультет підготовки іноземних 
громадян – 169
✓Лікувальна справа - 153
✓Стоматологія -9
✓Фармація денна - 3
✓Фармація заочна - 4
Коледж- 232





КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ
медичний факультет – 2495,
стоматологічний факультет –502,
фармацевтичний факультет – 802, 
факультет підготовки іноземних 
громадян - 1494,
Фаховий медичний коледж – 480.

ВСЬОГО – 5773 студенти



Навчалось:
лікарів-інтернів – 1656,
лікарів-курсантів –4156,
клінічних ординаторів – 89.
Всього: 5901 особа.



Навчальний процес забезпечували

➢ докторів наук – 120 осіб,

➢ кандидатів наук -549 осіб,

➢ професорів – 104 особи, 

➢ доцентів – 368 осіб.

Всього штатних працівників в 
Університеті -2123 
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2,7%

26,2%

Навчання вітчизняних студентів 
- 66445,9 (18,1%)

Навчання іноземних студентів -
153496,6 (41,9%)

Післядипломна освіта - 27779,2 
(7,6%)

Навчання аспірантів - 578,5 
(0,2%)

Проживання в гуртожитках -
6889,2 (1,9%)

Госп. діяльність ОСЇ, база -
1840,5 (0,5%)

Наук.клін.дослідження - 2684,5 
(0,7%)

Розміщення на депоз.рахунку -
9967,2 (2,7%)

Інші надходження - 663,5 (0,2%)

Бюджетні асигн. - 96145,4 
(26,2%)

Структура надходжень, тис.грн

Загальна сума – 366 489,5 тис.грн.
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Заробітна плата і 
нарахування - 303790,0 
(83,7%)

Предмети, матеріали -
13423,7 (3,7%)

Медикаменти - 1978,4 
(0,5%)

Продукти харчування -
1771,1 (0,5%)

Оплата комун.послуг -
13619,1 3,8%)

Оплата інших послуг -
5673,5 (1,6%)

Відрядження - 194,7 
(0,1%)

Стипендія та соц.виплати 
- 14196,0 (3,9%)

Структура видатків, тис.грн

Загальна сума видатків  – 363 023,1тис.грн.



в т.ч. витрати коштів, отриманих від 

розміщення на депозитному рахунку

91,1%

3,1%
5,8%

премія працівникам

придбання 
обладнання для 
боротьби з  COVID-19

Загальна сума видатків – 26 729,6 тис.грн.



Структура видатків на заробітну 

плату, тис. грн.

81,4%

8,6%

0,1%
0,1%

6,4% 3,4%

Основна заробітна плата з 
обов’язковими надбавками -
202784,5 - 81,4%

Премії працівникам - 21332,0 
- 8,6%

Премії за підготовку наукових 
кадрів - 300,0 - 0,1%

Премії за виконання 
дисертаційних робіт - 295,0 -
0,1%

Стимулюючі надбавки 
(складність і напруженість, 
високі досягненя - 16070,4 -
6,4%
Матеріальна допомога -
8412,4 - 3,4%

Загальна сума видатків  – 249 194,3 тис. грн.



Планові надходження коштів та видатки в Університеті
з 01.01. по 31.08.2021року
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Надходження коштів

залишок на рахунку

очікувані надходження від плати за навчання студентів

надходження за навчання в ІПО

надходження від господарської діяльності

208000000

9000000

10000000
4000000

2000000

5000000

12000000

Видатки

зарплата з нарахуваннями

матеріали

видатки по енергоносіях

послуги

продукти харчування та медикаменти

інші видатки

капітальні видатки

Разом доходи – 385 млн.грн.
Разом видатки – 250 млн.грн.
Залишок коштів на 01.09.2021 року – 135 млн. грн.



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

Кафедри: гістології, цитології 
та ембріології;

Медичної інформатики, медичної та 
біологічної фізики,
Фармакології та внутрішньої 
медицини №3, коледж



Кафедра  
мовознавства



Навчально-реабілітаційний центр
(м. Яремче)



Гуртожиток  № 1



Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапїі
з курсом  фізичного виховання

Експериментальна база



Ремонтні 
роботи на 
кафедрі  судової 
медицини та 
медичного 
права,
в НПЦ “ ОСКІ”



Будинок для співробітників на етапі 
будівництва



Столярно-мебельна майстерня
виготовила столів - 165, шаф, тумб - 156,  
віконних блоків – 32, дверних блоків – 9,   
вішалок – 76 та іншої продукції .



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ

Загальна площа навчально-практичних 
центрів становить 1085 кв. м.



Із запровадженням 12 березня загальнонаціонального карантину з
приводу COVID-19 в Університеті організували освітній процес з
використанням технологій e-learning, технологій синхронного і
асинхронного типів дистанційного навчання на базі платформи
Microsoft Teams. На платформі зареєстровані викладачі і здобувачі
вищої освіти, вони беруть участь у засіданнях, вебінарах,
конференціях, семінарах, нарадах, тренінгах співпрацюють, діляться
досвідом, спільно вирішують різні питання з іншими закладами
вищої освіти МОЗ України.

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  УНІВЕРСИТЕТУ



ДЕРЖАВНА  АТЕСТАЦІЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ 



1096 персональних комп'ютерів,
155 планшетів,
9 серверів,

1 система накопичення даних



На кафедрах Університету  
упродовж року додатково 
встановлено:
Нові мультимедійні 
проектори – 1
Комп'ютери – 42
Принтери – 23
Камери – 36
Смартдошка - 1

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  УНІВЕРСИТЕТУ

Введено в експлуатацію новий 
корпус кафедри мовознавства



Вартість закупленого комп’ютерного обладнання 
за 2020 рік ( тис. грн.)
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Видавничим відділом
видано продукції на
415 тис. грн

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

методичні посібники, посібники, матеріали конференцій,

робочі зошити, матеріали до державних іспитів, банки

тестових завдань, щоденники практик 5200 примірників на
суму 230, 5 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 184,5 тис. грн.



Співробітниками  Університету 
видано: 

❑підручників - 13,
❑навчальних посібників – 96,
❑навчально-методичних посібників – 41,
❑методичних рекомендацій - 5,
❑монографій – 17,
❑методичних вказівок – 13,
❑ довідників – 4.

ВИДАВНИЧА   ДІЯЛЬНІСТЬ



У 2020 році захищено:

докторських дисертацій – 6,

кандидатських дисертацій – 23,

дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії – 4.

Подано до офіційного захисту: 

5 докторських та 26 кандидатських
дисертацій.

Навчалось: аспірантів – 78, докторантів – 2.

ПІДГОТОВКА  КАДРІВ  У  ІФНМУ



Курси підвищення  педагогічної кваліфікації  
впродовж 2020 року пройшли 893 науково-педагогічних і 
педагогічних працівників.

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) – 27

осіб.

❑Інтерактивні методи 
навчання 

в підготовці студента-медика



Результати складання іспиту FCE 

з англійської мови на рівень В 2

11.01.2020 р. 27.06.2020 р.

Кількість осіб, що складали 

іспит – 26

Кількість осіб, що складали 

іспит – 17

С1 - С1 1

В2+ 2 В2+ 3

В2 9 В2 5

В1 14 В1 8

ІФНМУ отримав від 
Cambridge Assessment 
English відзнаку Топ-
партнера. Упродовж 2017-2020 рр. 

отримали сертифікати 
146 співробітників 
Університету.



34 договори про співпрацю з

іноземними закладами вищої

освіти та іншими організаціями

МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ



МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

Вперше в Україні мультидисциплінарний курс з паліативної 
допомоги за участю представників ВООЗ та Академії паліативної 
допомоги при Йоганнес-хоспісі (Мюнстер, Німеччина). 

Стажування викладачів на базі 
Вищої медичної школи 
(м.Ополє, Польща): 
Особлива увага до 
спеціалізації з фізичної 
терапії, реабілітології та  
складання ОСКІ.



Відкрита лекція відомого британського

нейрохірурга Генрі Марша.

Зустріч із пластичним хірургом
Едгаром Камінським. 

27.02-03.03. Міжнародний
медичний форум «Медицина
України – європейський вибір» за
участю провідних лікарів зі
Словаччини, Литви та Ізраїлю.

Завідувач 
офтальмологічного 
відділення Дитячої 
клінічної лікарні Мехіко 
Сіті, доктор 
медицини,професор Марко 
Антоніо Рамірес Ортіс
провів навчання для 
офтальмологів.



Співробітники та студенти ІФНМУ представляли 
Університет на міжнародних конференціях та брали 

участь у стажуваннях

Македонія, Іспанія, Чехія, Польща, Німеччина



На одинадцятій міжнародній виставці
«Сучасні заклади освіти» та виставці
освіти за кордоном «World Edu».
ІФНМУ отримав високі нагороди:
Гран-прі «Лідер наукової та науково-
технічної діяльності»,
золоту медаль у номінації
“Упровадження інформаційно-
цифрових систем і технологій у
навчальній, дослідницькій та
інноваційній діяльності закладів
освіти”.

ВІДЗНАКИ



ВІДЗНАКИ

Успішна презентація ІФНМУ на ХІІ
міжнародній виставці “Інноватика в
сучасній освіті”:
золота медаль в номінації
“Інноваційна діяльність закладів
освіти як важливий фактор
забезпечення якості освіти”,
почесне звання “Лідер інновацій в
освіті”.



Професор ІФНМУ Нестор Середюк
отримав «медичний Оскар» 
України — орден святого 
Пантелеймона

Міський голова Івано-Франківська Руслан 
Марцінків відзначив грамотами 
виконавчого комітету міської ради 
активістів, які ведуть активну благодійну 
роботу - грамоту отримала  доцентка
кафедри внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства ІФНМУ Оксана Готюр.

Подяки для випускників ІфНМУ за активну
участь у загальноміських наукових заходах:
«Науковий пікнік», «Ярмарок професій»,
«День кар’єри» отримали:
Ольга Бугерчук, Віталій Воронич, Наталія
Дацишин, Владислав Красновський, Тетяна
Лазуркевич, Владислав Семченко, Марта
Юркевич.

http://ns.ifnmu.edu.ua/uk/3085-profesor-ifnmu-nestor-seredyuk-otrimav-medichnij-oskar-ukrajini-orden-svyatogo-pantelejmona-foto


Лікар-інтерн спеціальності
«Ортопедія і травматологія»
Роман Бігун став кращим на
щорічній XIII міжнародній
конференції молодих вчених
«Захворювання кістково-м'язової
системи та вік».

Призери всеукраїнського професійного 
конкурсу лікарів-стоматологів «Шлях у 
світ майстерності» - інтерни Вікторія 
Ломага та Ірина Гутак.

Переможці Всеукраїнської олімпіади
олімпіади «Законодавчі основи
державного нагляду (контролю) у сфері
обігу лікарських засобів» Катерина
Хмілевська (друге місце), Любомир
Литвинець грамота у номінації «За
креативність мислення».



Христина Гафійчук переможець конкурсу з
української мови імені Петра Яцика;
переможці обласного етапу Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської і
студентської молоді імені Тараса Шевченка: І
місце – Христина Гафійчук; ІІ місце – Євген
Волошинович.
Дипломами та грамотами департаменту

освіти, науки та молодіжної політики Івано-
Франківської облдержадміністрації
відзначено доцентів кафедри мовознавства:
Лілію Сілевич та Оксану Мельничук.

Переможці стипендіальної
програми «Завтра.UA»:
Владислав Красновський і
Людмила Грицишин серед
100 студентів, які
представляють 19 міст і
навчаються у 47 закладах
вищої освіти України



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

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



1-3 червня 2020 року
відбувся сертифікаційний аудит для
оцінки запровадження та
результативності системи управління
якістю в Університеті.

Відповідно до рішення ООВ «Орган
сертифікації «Центр сертифікації
матеріалів та виробів»», Івано-
Франківський національний медичний
університет було визнано таким, що
відповідає ДСТУ ISO 9001:2015
«Системи управління якістю. Вимоги» у
наданні послуг у сфері вищої освіти
університетського рівня і у сфері
охорони здоров’я.

ОЦІНКА  ЯКОСТІ  НАШОЇ  РОБОТИ

http://ns.ifnmu.edu.ua/uk/3029-v-ifnmu-vidbuvsia-povtornyi-sertyfikatsiinyi-audyt


Дякую за співпрацю!


