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ПРО ВИКОНАННЯ УМОВ КОНТРАКТУ  

МІЖ РЕКТОРОМ  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  
М ЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРОФЕСОРОМ  М ИКОЛОЮ  

М ИХАЙЛОВИЧЕМ  РОЖ КОМ  
ТА М ІНІСТЕРСТВОМ  ОХОРОНИ ЗДО РО В’Я УКРАЇНИ

У 2021 РОЦІ

6.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами 
на відповідних рівнях вищої освіти згідно зі стандартами вищої освіти

Освітній процес у 2021 році в Івано-Франківському національному 
медичному університеті (далі -  ІФНМУ, Університет) забезпечували 
факультети: медичний, стоматологічний, фармацевтичний, підготовки
іноземних громадян (ФПІГ), які здійснювали організацію підготовки 
вітчизняних студентів та іноземних громадян; навчально-науковий інститут 
післядипломної освіти (ННІПО); фаховий медичний коледж, який є 
структурним підрозділом Університету та здійснював підготовку молодших 
спеціалістів, фахових молодших бакалаврів за напрямами: 22 Охорона здоров’я 
зі спеціальностей: 223 Медсестринство (ОПП Лікувальна справа; ОПП 
Сестринська справа), 221 Стоматологія (ОПП Стоматологія ортопедична), 226 
Фармація, промислова фармація (ОПП Фармація).

Відповідно до Витягу з СДБО «Відомостей щодо здійснення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти» Університет здійснював надання освітніх 
послуг, пов’язаних з одержанням передвищої (фахового молодшого 
бакалавра) та вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії (в т.ч. для 
іноземних громадян).

Ліцензований обсяг за спеціальностями:

Напрям
Код спец. Назва

спеціальності
Ліцензовани

Денна форма 
навчання

й обсяг 
Заочна 
форма 
навчай 

ня

Термін
дії

Підготовка докторів філософії
22

Охорона
здоров’я 222

Медицина
(з МОЖЛИВІСТЮ 

п ід г о т о в к и  
ін о з е м н и х  
г р о м а д я н )

50

221

Стоматологія
(з можливістю 

підготовки 
ін о з е м н и х  
громадян)

13



226

Фармація,
промислова

фармація
(з МОЖЛИВІСТЮ

підготовки
іноземних
громадян)

10

226 Фармація 10
228 Педіатрія 10

Підготовка магіст рів
22

Охорона
здоров’я 222

Медицина
(з можливістю 

підготовки 
іноземних 
громадян)

1000

221

Стоматологія
(з можливістю 

підготовки 
іноземних 
громадян)

200

226 Фармація
200

226

Фармація,
промислова

фармація
(з можливістю 

підготовки 
іноземних 
громадян)

300 -

227
Фізична
терапія,

ерготерапія

60

228 Педіатрія 100
Підготовка спеціалістів

7.12010001 Лікувальна
справа

3200 -

7.12010002 Педіатрія 100 -

7.12010005 Стоматологія 200 -

7.12020101 Фармація 120 120
Підготовка бакалаврів

22
Охорона
здоров’я

227

Фізична
терапія,

ерготерапія 120
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Підготовка в клінічній ординатурі іноземних 
громадян та осіб без громадянства у галузі 

знань 1201 «Медицина»
Всього на рік 100

Підготовка іноземних громадян за базовими 
акредитованими напрямами:
1201 Медицина; 1202 Фармація

Всього нарік 200
Підвищення кваліфікації лікарів за базовими 
спеціальностями (в тому числі клінічна 
ординатура), інтернатури

Всього на рік 3650
Перепідготовка лікарів за акредитованими 
напрямами підготовки

Всього на рік 150
Підвищення кваліфікації фахівців щодо 
підготовки немедичних працівників з надання 
першої невідкладної допомоги

Всього на рік 1500
Підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (фахових молодших

бакалаврів)
22
Охорона
здоров’я

223 Медсестринство 330
221 Стоматологія 60

226 Фармація,
промислова

фармація

60

Підготовка молодших спеціалістів
(221)
Стоматологія

60

(223)
Медсестринство

330

(226) Фармація,
промислова
фармація

60

(226) Фармація 60
(5.12010101)
лікувальна
справа

60

(5.12010102)
сестринська
справа

200

Підготовка бакалаврів галузі знань 22 Охорона здоров’я за
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спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія проводилась відповідно до 
Освітньо-професійної програми вищої освіти, акредитованої відповідно до 
Стандарту та вимог НАЗЯВО сертифікат № 1 143 від 29.01.2021 року.

Підготовка магістрів галузі знань 22 Охорона здоров’я за 
спеціальностями здійснювалася відповідно освітньо-професійних програм 
вищої освіти: 222 Медицина (2016, 2020рр.), акредитованої в 2021 році 
(сертифікат №1724 від 11,06.2021р.; 221 Стоматологія (2016, 2019, 2020рр.), 
акредитованої в 2021 році (сертифікат №1511 від 21.05.2021 р); 226 Фармація, 
промислова фармація (2016, 2017, 2020рр.), акредитованої в 2020 році 
(сертифікат №1143 від 29.01.2021р.). Освітні програми переглядалися та 
оновлені вводилися в дію відповідними наказами.

Підготовка магістрів галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 
228 Педіатрія проводилась відповідно до Освітньо-професійної програми 
вищої освіти, затвердженої Вченою радою ІФНМУ (протокол №3 від 
28.02.2017р.) та введеної в дію наказом ректора №784-д від 29 серпня 2017 
року. В даний час ОПП проходить акредитацію.

В січні 2022 року Університет отримав ліцензію на освітню діяльність 
за освітньо-професійною програмою 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Підготовка докторів філософії в Університеті проводиться за 
відповідними освітньо-науковими програмами згідно із навчальним планом, 
на що отримано ліцензії МОН України про провадження освітнього рівня за 
такими спеціальностями: 222 Медицина; 221 Стоматологія; 226 Фармація, 
промислова фармація; 228 Педіатрія.

Освітньо-наукові програми «Медицина» та «Стоматологія» пройшли 
акредитації.

У 2021 році навчалося 52 аспіранти за кошти державного бюджету та 
32 аспіранти за кошти фізичних осіб, у тому числі 2 іноземних громадян. 
Також на третьому освітньо-науковому рівні навчаються 96 здобувачів.

В Університеті проводиться підготовка докторів наук у докторантурі за 
такими спеціальностями: 222. Медицина, спеціалізація:

-внутрішні хвороби;
-хірургія;
-кардіологія;
-педіатрія;
-нормальна анатомія;
-гістологія, цитологія, ембріологія;
-ендокринологія;
-інфекційні хвороби;
-акушерство та гінекологія.
221. Стоматологія, спеціалізація -  стоматологія.
Для забезпечення освітнього процесу розроблено навчальні програми з 

усіх освітніх компонентів відповідно до усіх Освітніх програм. Дисципліни 
вільного вибору становлять 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу.

Сторінка 4 ї 47 
Звіту про виконання умов контракту 

між ректором Івано-Франківського національного медичного університету професором Рожком Миколою Михайловичем
та Міністерством охорони ідоров'я України у 2021 році



Станом на 01.01.2022 року контингент осіб, що навчаються в 
Університеті становить: всього студентів -  6144 особи, із них: на медичному 
факультеті -  4170 осіб, на стоматологічному - 588 осіб, на фармацевтичному 
- 8 3 9  особи (із них денна форма навчання -  326 осіб, заочна форма -  513 осіб), 
фаховому медичному коледжі -  547 осіб, на факультеті підготовки іноземних 
громадян -  1900 осіб.

На ОНП навчаються 85 аспірантів, в тому числі 3 іноземних громадян.
У ННІПО навчалось -  1648 лікарів-інтернів та 4544 слухачі; клінічних 

ординаторів -  87 осіб.
Всього в Івано-Франківському національному медичному університеті 

навчалися 12508 здобувачів освіти.
У 2020/2021 навчальному році завершили повний курс навчання всього

-  924 особи: 604 вітчизняних студенти денної та 97 студентів заочної форми 
навчання, 127 іноземних громадян та 116 молодших спеціалістів. Дипломи з 
відзнакою за високі досягнення в навчанні отримали 30 студентів.

Підготовка докторів наук в докторантурі ІФНМУ проводилась за 
такими спеціальностями: 222 Медицина, спеціалізації -  внутрішні хвороби; 
хірургія; кардіологія; педіатрія; нормальна анатомія; 221 Стоматологія, 
спеціалізація -  стоматологія.

У 2021 році навчалось 2 докторанти у докторантурі за кошти 
державного бюджету. Завершив навчання 1 докторант за кошти бюджету.

6.2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників  
вищого навчального закладу.

Освітній процес упродовж 2021 року в ІФНМУ забезпечували 1071 
науково-педагогічний працівник, з них: докторів наук -  1 19, кандидатів наук
-  559, професорів -  101, доцентів -  377.

Підвищення кваліфікації та перепідготовка професорсько- 
викладацького складу Університету у 2021 році було пріоритетним і 
проводились згідно «Плану-графіку підвищення науково-педагогічних та 
педагогічних працівників ІФНМУ на 2021 рік» за різними формами 
(формальна, неформальна та інформальна) на відповідних базах:

• Навчально-тренінгового Центру для викладачів Університету, який 
проводить навчання НПП за трьома напрямками:

7. Курс педагогічної майст ерност і для викладачів в рамках розвитку 
проекту «Модернізація медичної освіти (першого циклу) в країнах 
Східного Сусідства» (33 особи);

2. Підвищення м овної майст ерност і викладачів з іноземних мов. З 2017 
року Університет працює в якості підготовчого центру Cambridge 
English Language Assessment, у 2021 році ІФНМУ повторно визнаний 
центром, що здійснює добру підготовку слухачів до екзамену ЕСЕ (First 
Certificate o f  English), за цілеспрямовану роботу у поширенні Cambridge 
English Qualifications та допомогу слухачам удосконалити свої знання 
англійської мови відповідно до світових стандартів. Упродовж 2021
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року навчалось у різних групах 72 викладачі; 20 викладачів, 7 здобувачів 
освіти, 3 лікарів підтвердили рівень знань ІЗ 1, В2 і вище англійської мови 
за шкалою CEFR («Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти»).
3. Інт еракт ивні мет оди навчання в підгот овці ст удент а-м едика(13

осіб);
Курс з акредитації освітніх програм в ІФНМУ пройшли 47 осіб.

• Кафедр педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної 
академії післядипломної освіти (30 осіб);

• Кафедр післядипломної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет ім. Василя Стефаника» (420 осіб);

• Сумський державний університет (6 осіб);
• УВМА (Українська військово-медична академія) ( 6 осіб);
• Латвія ISMA (5 осіб);
• Польща (Ополе, Варшава, Познань) (13 осіб).

Науково-педагогічні працівники ІФНМУ підвищили свою педагогічну 
майстерність за допомогою неформальної та інформальної освіти, що 
підтверджено сертифікатами та визнано Університетом згідно з Положенням 
про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу 
ІФНМУ.

Згідно виконання плану підготовки науково-педагогічних працівників 
університету, у 2021 році захищено 8 докторських дисертацій (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 1 8 докторських дисертацій.

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та доктора 
філософії: захищено 42 дисертації: 25 кандидатських дисертацій та 17 
дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. Подано до офіційного 
захисту 6 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. Виконується 198 
дисертацій.

Під науковим консультуванням професора Рожка М.М. у 2021 році 
захищено докторську дисертацію докторантом Пантусом Андрієм 
Володимировичем на тему «Розробка нових методик остеопластики щелеп з 
використанням біокаркасів» продовжується виконання двох докторських 
дисертацій: докторантом Лісецькою Іриною Сергіївною на тему
«Мультифакторний аналіз етіопатогенетичних чинників захворювань тканин 
пародонту, стратегія діагностики, лікування та профілактики в осіб 
підліткового та юнацького віку, що палять» і докторантом Матвійківим 
Тарасом Ігоровичем на тему «Аналіз етіологічних та клініко-патогенетичних 
особливостей перебігу та лікування генералізованого пародонтиту у хворих 
з захворювання легень, спричиненими корона вірусною інфекцією COVID- 
19 та які перебувають на реабілітації».
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Захищено 3 кандидатські дисертації здобувачами: Ільків М ар’яною 
Михайлівною на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування 
аутогелю фібрину збагаченого тромбоцитами в комплексному лікуванні 
генералізованого пародонтиту», Лейб’юк Любою ІЗасилівною на гему 
«Клініко-лабораторне обґрунтування корекції реологічних властивостей 
ротової рідини у хворих на цукровий діабет, що користуються повними 
знімними пластинковими протезами», Ковалишин Христиною Василівною 
на тему «Клініко-лабораторне обґрунтування лікування генералізованого 
пародонтиту у хворих на ревматоїдний артрит, які проживають на екологічно 
несприятливих територіях» та 3 дисертації на здобуття ступеня доктора 
філософії): Павлюк Тетяною Василівною на тему «Особливості клінічного 
перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в студентів молодших 
курсів», Ожоганом Романом Зіновієвичем на тему «Клінічне обґрунтування 
удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних 
рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного 
суглобу», Олексин Христиною Зеновіївною на тему «Комплексний підхід до 
діагностики, лікування та профілактики оклюзійних порушень у пацієнтів з 
каріозними ураженнями зубів». Продовжується наукове керівництво 5 
дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

Науково-педагогічні працівники Університету підвищували свій 
професійний, науковий та педагогічний рівень під час стажування за межами 
України:

Кафедра акушерства і гінекології післядипломної освіти -  Купчак І. М.- 
ISMA.

Кафедра дитячої стоматології -  Семенюк Г.Д.-ISM A.
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології - Грижак І. Г.-Варшава.
Кафедра мовознавства -Луцак С. В .-Люблін, Бондар Н. В. -  ISMA, 

Кобзей Н. В. -  Румунія.
Кафедра фармацевтичного управління,технології ліків та 

фармакогнозії - Струк О. А. -  Варшава.
Кафедра ортопедичної стоматології - Бульбук О. І. -  Польща, Ополє.
Кафедра патологічної анатомії - Чуйко Н. Я. - Collegium Civitas,Warsaw, 

Poland.
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини - Гуменна Х.М. -  Краків.
Кафедра пропедевтики педіатрії - Ган Р. 3. -  Польща.
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології - Козова І.Л., 

Панчак О. В. -  Польща.
Кафедра стоматології післядипломної освіти - Катеринюк В. Ю., 

Ільницька О. М. - Вища школа Uni-Terra, Познань.
Кафедра терапевтичної стоматології - Кашівська Р.С. -  Латвія.
Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини - Пестерак Р.В. -  ISMA.
Кафедра хімії, фармацевтичного аналізу та ПО - Стасів Т.Г. - Польща.
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Кафедра хірургічної стоматології - Проць Г.Б. -  ISMA.

6.3 Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 
вищого навчального закладу.

Виконання державного замовлення у 2021 році

Спеціальність

План* МОЗ 
України за 
державним 

замовленням

Рекомендовано 
до зарахування за 

державним 
замовленням

Зараховано 
(станом на 
01.09.2021)

221 Стоматологія 10 10 9
222 Медицина 300 272 220
228 Педіатрія ЗО 1 1 8
Всього 340 293 237

*- відповідно до наказу МОЗ України «Про державне замовлення на 
підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів» від 09 серпня 2021р. №1699

Найвищий та найнижчий конкурсний бал, із яким зараховано 
студентів у 2021 році за державним замовленням

Спеціальність

Найвищий конкурсний бал Найнижчий конкурсний 
бал

Зараховано
на

загальних
умовах

Зараховано 
за квотою-1

Зараховано
на

загальних
умовах

Зараховано 
за квотою-1

221
Стоматологія

199,818 - 195,024 -

222 Медицина 199,92 - 149,226 -

228 Педіатрія 177,786 - 166,77 -

Найвищий та найнижчий конкурсний бал, із яким зараховано 
студентів у 2021 році за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Спеціальність Найвищий 
конкурсний бал

Найнижчий 
конкурсний бал

221 Стоматологія 193,392 156,978
222 Медицина 188,19 166,974
226 Фармація, промислова 
фармація (денна форма здобуття 
освіти)

187,578 136,709
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226 Фармація, промислова 
фармація (заочна форма здобуття 
освіти)

198,594 137,904

227 Фізична терапія, ерготерапія 178,806 116,178
228 Педіатрія 176,556 176,556

6.4 Дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності

Під час зарахування на навчання до Івано-Франківського
національного медичного університету в 2021 році перевищення ліцензійних 
обсягів не було.

6.5. Високоефективна наукова, науково-технічна, інноваційна та 
практична діяльність вищого навчального закладу, в тому числі 
впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне 
наукове та науково-технічне співробітництво.

Науково-педагогічними співробітниками університету виконуються 
наукові дослідження відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки», Середньостроковим пріоритетним напрямам 
інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року 
№ 1056; Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 
науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 942.

Основним напрямом наукової діяльності ІФНМУ є «Розробка нових 
медичних технологій діагностики і лікування найважливіших 
захворювань людини». За основним напрямом пріоритети надаються 
науковим дослідженням із:

морфофункціональних характеристик та медико-біохімічних 
закономірностей впливу різних зовнішніх чинників, токсичних впливів та 
елементного статусу на органи і тканини людини;
- розробки сучасної концепції оцінки стану генофонду населення 
Прикарпаття;
- вивчення клініко-біохімічних та патогенетичних закономірностей 
формування захворювань внутрішніх органів та хірургічної патології у дітей 
та дорослих, репродуктивного здоров’я у жителів Прикарпаття;
- аналізу екологічних, соціально-культурних, геномних та патогенетичних 
чинників збереження стоматологічного здоров’я населення та розробки 
новітніх технологій діагностики, лікування та профілактики в стоматології;
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- вивчення, обґрунтуванням використання оздоровчих властивостей 
рекреаційних ресурсів Прикарпаття з Карпатського регіону з лікувальною та 
профілактичною метою;
- обґрунтування закономірностей розвитку і реформування системи охорони 
здоров’я регіону.

За основним науковим напрямом університету у 2021 році 
виконувалося 172 науково-дослідних робіт, серед яких 2 науково-дослідні 
роботи такі, що фінансувались з Державного бюджету України, 36 -  
ініціативно-пошукові дослідження, 1 -  господарсько-договірна робота, 133 - 
міжнародних багатоцентрових рандомізованих досліджень.

За результатами наукових досліджень у 2021 році співробітниками 
університету опубліковано:
Публікації у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних
базах Scopus /Wed o f  Science -  162
Наукові видання України фахові - 247
Наукові видання України -  64
Наукові періодичні видання інших держав -  85
Тези (матеріали наукових форумів): в Україні -  563; за кордоном -  153 
Монографії (розділи монографій) -  16.
Патенти -  26, свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір -  4.

Статті у Scopus та Web of Science (Q1-Q4) за 2021 рік:
Квартиль Q1 -  18 
Квартиль Q2 -  12 
Квартиль Q3 -  15 
Квартиль Q4 -  37
Із Державного бюджету України профінансовано 2 розробки за кодом 

класифікації -  2301020 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 
замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, 
фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури» на загальну суму -
325,00 тисяч гривень:
1. Кафедра стоматології післядипломної освіти на тему: «Комплексне  
морфофункціональне дослідження та обгруннгування застосування 
сучасних технологій для лікування та профілактики стоматологічних 
захворювань» (2021-2023 роки, науковий керівник - член-кореспондент 
НАМН України, Лауреат державної премії України у галузі науки і техніки, 
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор 
Рожко Микола Михайлович). Обсяг фінансування у 2021 році склав 225,00 
тис. гривень. Суть роботи полягає у розробці нових сучасних матеріалів на
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основі біополімерів, які дадуть можливість значно покращити якість надання 
лікувальної допомоги, зменшити кількість ускладнень, скоротити терміни 
лікування та покращити якість життя населення.
2. Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології на гему: «Перебіг 
інфекційних хвороб на тлі супутньої патології, поєднаних хронічних 
інфекцій та інвазій, корекція лікування» (2021-2023 роки, прикладна 
розробка кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, науковий керівник -  
доктор медичних наук, професор Пришляк Олександра Ярославівна). Обсяг 
фінансування у 2021 році склав 100,00 тис. гривень. Суть роботи. Розробити 
та обґрунтувати концепцію клінічного патоморфозу коронавірусної хвороби 
COVID-19 на тлі супутнього цукрового діабету 2-го типу, та запропонувати 
лікувальний комплекс коригувальної терапії в доповнення до протокольного 
лікування на основі виявлених патогенетичних механізмів.

Пройшли конкурсний відбір фундаментальних досліджень та 
прикладних наукових розробок на 2022 рік, і виконуватимуться за рахунок 
коштів Державного бюджету України ще 2 нові науково-дослідні роботи:

1 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 к ер івн ик-доктор  медичних 
наук, професор Вірстюк Наталія Григорівна). Суть дослідження - підвищення 
ефективності діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів у 
віддалений період коронавірусної хвороби на основі вивчення клінічно- 
патогенетичних особливостей ураження серця, судин, нирок та печінки з 
врахуванням супутньої патології -  ожиріння та цукрового діабету 2-го типу, 
розробки та впровадження концепції диференційованого підходу до 
прогнозування перебігу, нових підходів до немедикаментозної й 
медикаментозної терапії та профілактики ускладнень.

Запропоноване наукове дослідження дозволить вперше розробити 
концепцію ураження серцево-судинної системи, нирок, печінки у віддалений 
період коронавірусної хвороби з врахуванням супутньої патології, 
планується розробити алгоритми обстеження пацієнтів з використанням 
нових діагностично-прогностичних показників з метою ранньої діагностики 
уражень серцево-судинної системи, нирок печінки у віддалений період 
коронавірусної хвороби за наявності супутньої патології.

Отримані дані обґрунтують необхідність контролю структурно- 
функціонального стану серцево-судинної системи, нирок, печінки, 
показників гемостазу, імунозапального процесу, цитокінового та 
брадикінінового статусу, окисно-відновних й фіброзувальних процесів.
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Будуть розроблені нові диференційовані схеми медикаментозного та 
немедикаментозного лікування, профілактики та реабілітації при 
захворюваннях внутрішніх органів, зокрема, серця нирок і печінки у різні 
терміни віддаленого періоду коронавірусної хвороби з врахуванням 
супутньої патології, зокрема ЦД та ожиріння.

2. 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). Ідея проекту полягає у 
вивченні особливостей патоморфогенезу деяких органів нервової і статевої 
систем при цукровому діабеті 1-го типу та його корекції в умовах хронічного 
стресу. Проведені дослідження дозволять вперше на мікро- та 
ультраструктурному рівнях виявити морфофункціональні зміни в нейронах 
сітківки, кори головного мозку і латеральних колінчастих тілах, а це, в свою 
чергу, розширить і поглибить знання про патогенетичні механізми розвитку 
ретинопатій та енцефалопатій в організмі при цукровому діабеті 1-го типу в 
умовах хронічного стресу, що послужить основою для розробки і 
патогенетичного обгрунтування заходів направлених на корекцію та 
попередження розвитку цих патології.

Метою наукового проекту є розробити концепцію патоморфогенезу 
діабетичних нейропатій, оваріопатій та тестикулопатій при цукровому 
діабеті 1-го типу за умов хронічного стресу та патогенетично обґрунтувати 
принципи їх корекції.

Дане дослідження дозволить вперше на мікро- та ультраструктурному 
рівнях виявити зміни в кровоносному руслі і структурних компонентах яєчок 
та яєчників при цукровому діабеті в умовах хронічного стресу, що розширить 
знання про патоморфологічні механізми виникнення діабетичних тестикуло- 
та оваріопатій в умовах коморбідної патології. Ці дані виступатимуть як 
морфологічне підґрунтя для розробки нових перспективних напрямків 
лікування та профілактики уражень цих органів, чоловічого і жіночого 
безпліддя, а також вихідними даними в дослідженнях різних антидіабетичних 
лікарських засобів.

Отримані результати, задокументовані візуальними підтвердженнями 
(мікрофотографії світлооптичного та електронно мікроскопічного 
дослідження), сприятимуть популяризації профілактичних заходів у 
практичній ендокринології, неврології, гінекології та урології, а розроблені 
нові методики корекції встановлених морфологічних змін сформують нові
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погляди в лікуванні даної патологи що матиме медичну та соціально- 
економічну користь.
Впроваджуються основні наукові розробки з ініціативно-пошукової 
діяльності університету:

У розрізі основного наукового напряму ІФНМУ у 2021 році виконано 
фрагменти 36 науково-дослідних робіт із ініціативно-пошукової тематики 
університету. Зокрема, завершене виконання 2 НДР:

1. «Особливості психосоматичної адаптації у дітей із хронічною  
соматичною патологією», прикладна розробка, кафедра педіатрії, керівник 
- д.мед.н., професор Волосянко А.Б. Суть роботи полягає в оптимізації 
діагностики, лікування та профілактики стану психосоматичної дезадаптації 
у дітей різних вікових груп із функціональною та хронічною соматичною 
патологією шляхом вивчення клініко-параклінічних особливостей перебігу 
соматичних захворювань, окремих параметрів вегетативного та 
психоемоційного статусу з подальшою корекцією виявлених змін.

В роботі вперше визначені патогенетичні взаємозв’язки між 
особливостями психоемоційного статусу та основними клінічними 
симптомами і синдромами хронічної соматичної патології у дітей різних 
вікових груп.

Удосконалено та доповнено комплексний підхід до оцінки 
вегетативного гомеостазу у дітей із соматичними захворюваннями за 
допомогою клінічних даних та інтегрованих показників К1Г, КОП та ПАРС. 
Верифіковано та патогенетично обґрунтовано провідну роль окремих ланок 
вегетативної нервової системи (ВНС) у дітей залежно від нозології.

Вперше проведена комплексна оцінка змін психоемоційного статусу у 
дітей із різними варіантами хронічної соматичної патології.

Ефективність дослідження полягає у покращенні результатів лікування 
та профілактики хворих на хронічну соматичну патологію. Удосконалення 
діагностично-лікувального алгоритму у дітей із соматичною патологією, в 
умовах соціально-психологічної дезадаптації, дозволяє суттєво скоротити 
термін перебуванні дитини у стаціонарі, огттимізує ранню діагностику 
порушень психоемоційної сфери та вегетативних дисфункцій на етапі 
догоспітальної допомоги, полегшить шкільну адаптацію шляхом 
підвищення стресостійкості, покращення інтелектуально-мнестичних 
функцій та зменшення рівня тривожності у хворої дитини, основні висновки 
та практичні рекомендації можуть бути реалізовані як в освітньому процесі 
на кафедрах педіатричного профілю, так і в загальноосвітніх закладах.

2. «Шляхи оптимізації репаративної регенерації кістково- 
м’якотканинних структур та реабілітації хворих з ураженнями органів
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опори та руху відповідно до структурно-функціонального стану тканин 
та умов фіксації», прикладна розробка, кафедра травматології та ортопедії , 
д.мед.н., професор Судима B.C. Досліджено анатомо-функціональні 
результати лікування хворих з переломами кісток гомілки методом через 
кісткового остеосинтезу апаратом оригінальної авторської конструкції з 
адаптованою формою і розмірами опор до анатомічної конфігурації 
сегментів, що сприяє підвищенню ефективності лікування, шляхом раннього 
функціонального навантаження кінцівки. Поглибили знання про зміни 
мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з переломами 
проксимального відділу стегна, фізіологічні і КТ рентгенморфометричні 
межі різноплощинних рухів в міжфалангових суглобах кисті, удосконалили 
методику сонографічного дослідження деформованих суглобів кисті, 
раціональну етапність оперативного ортопедичного лікування дітей з ДЦП.

Ефективність дослідження. Встановені основні механізми розвитку 
морфофункціональних змін у легенях при ранній стабілізації переломів на тлі 
множинної скелетної травми і обґрунтовані принципи їх корекції ліпіном 
відкривають шляхи до покращення клінічних результатів лікування хворих з 
політравмою.

Застосування універсального АЗФ, завдяки більш ефективній геометрії 
опор, дозволяє підвищити на 55,5; 15,7; 26,5 % жорсткість фіксації кісткових 
фрагментів відповідно при компресійних, поперечних і ротаційних 
навантаженнях, що забезпечує більш раннє функціональне навантаження 
оперованої кінцівки, сприяє скороченню термінів консолідації на 29,5 -  
33,3% та зменшенню кількості ускладнень на 10 -  1 8,3 %.

Застосування експериментально обґрунтованого сухожильного шва 
Tsuge та розроблених етапних оперативних втручань на сухожильно- 
м ’язових комплексах дозволяє суттєвою мірою покращити клінічні 
результати лікування травм кисті та дітей з ортопедичними наслідками ДЦП, 
покращити результати лікування в середньому на 38,6% -  55,5% за 
існуючими функціональними шкалами.

В ІФНМУ функціонують 4 спеціалізовані вчені ради за 9 
спеціальностями. Дві з них - із правом прийняття до розгляду та проведення 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата 
медичних наук за спеціальностями: внутрішні хвороби; кардіологія;
стоматологія; а також із спеціальностей: нормальна анатомія (медичні 
науки); гістологія, цитологія, ембріологія (медичні науки). Дві інші - із 
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями: педіатрія; 
інфекційні хвороби; акушерство та гінекологія; хірургія.
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Спеціалізована вчена рада Д 20.601.01 з правом прийняття до розгляду 
та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і 
кандидата медичних наук за спеціальностями:
14.01.02 -  внутрішні хвороби;
14.01.11 -  кардіологія;
14 .01 .22- стоматологія.

Спеціалізована вчена рада Д 20.601.02 з правом прийняття до розгляду 
та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і 
кандидата медичних наук за спеціальностями:
14.03.01 -  нормальна анатомія (медичні науки);
14.03.09 -  гістологія, цитологія, ембріологія (медичні науки).

Спеціалізована вчена рада К 20.601.03 з правом прийняття до розгляду
та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук за спеціальностями:
14.01.10 -  педіатрія;
14.01 .13- інфекційні хвороби.

Спеціалізована вчена рада К 20.601.04 правом прийняття до розгляду 
та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук за спеціальностями:
14.01.01 -  акушерство та гінекологія;
14.01.03 -  хірургія

Упродовж 2021 року в ІФНМУ сформовано 23 разові спеціалізовані 
ради із захисту дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор 
філософії.

В ІФНМУ видаються 4 фахові журнали, в яких науковці університету 
публікують результати науково-дослідних робіт та які включені ДАК 
України до переліку фахових видань категорії Б: «Галицький лікарський 
вісник», «Архів клінічної медицини», «Прикарпатський Вісник наукового 
товариства ім. Т.Г. Шевченка» - серія «Пульс», «Art o f  Medicine».

ІФНМУ спільно із ТОВ «Видавничий дім «МЕДКНИГА» м. Київ, 
створив журнал «Терапевтика імені професора М.М. Бережницького».

У одинадцяти наукових лабораторіях, з чинними свідоцтвами про 
технічну компетентність МОЗ України, виконуються прикладні та 
фундаментальні дослідження співробітниками Університету: 

Міжкафедральна наукова лабораторія
Генетична лабораторія кафедри медичної біології і медичної генетики 
Центр біоелементології
Навчально-наукова лабораторія морфологічного аналізу
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Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних досліджень 
Науково-практичний центр нейрофізіологічного дослідження 
Наукова молекулярно-генетична лабораторія
Навчально-практичний центр «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
Науково-практичний центр серцево-судинної реабілітації та 

відновного лікування.
Навчально-науковий центр гемостазу (акредитована 2021р.)
Значна увага надається забезпеченню працівників університету 

інформацією про міжнародні гранти і наукові форуми, стажування науковців 
університету, а також співпраці медичного університету із зарубіжними 
організаціями, університетами, асоціаціями.

По кафедрах університету розповсюджувалася інформація про 
конференції медичного спрямування, які відбуватимуться в країнах світу. 
Вчені університету є активними учасниками 133 міжнародних 
багатоцентрових рандомізованих досліджень.

Запорукою успішної інтеграції в міжнародний освітній та науковий 
простір є співпраця ІФНМУ з Cambridge Assessment English (18 січня 2019р. 
відбулося підписання договору №1172-19 про співпрацю ІФНМУ з Grade 
Education Centre для проведення міжнародного сертифікаційного іспиту FCE. 
Дію договору про організацію міжнародних екзаменів з англійської мови 
пролонговано 12 січня 2021 року Договір № 2833-21). За час співпраці між 
ІФНМУ та Grade Education Centre від 2017 року в університеті відбулося 17 
сесій іспиту FCE. У 2021 році 30 учасників освітнього процесу ІФНМУ 
успішно склали іспит на рівень В2 та вище із англійської мови.

Проводилася активна діяльність у сфері транскордонного 
співробітництва. Загальна кількість угод про співробітництво із 
закордонними установами чинних в 2021 році -  44, з них укладених в 2021 
році -  7. Зокрема, укладено угоди з надійними партнерами з міжнародної, 
транскордонної та єврорегіональної співпраці: «Наукове медичне
видавництво ALUNA (Констанцин-Єзьорна, Польща), Клініка Емсей 
(Стамбул, Туреччина), Опольський центр реабілітації в Корфантуві 
(Корфантув, Польща), Центр медичної допомоги Дітера Фасдорфа та Сір Алі 
Халафа (Герфорд, Німеччина), Академія медичної апітерапії та фітотерапії у 
Варшаві (Варш ава , Польща), Традиційний Середземноморський університет 
(Рим, Італія), Вища технічна школа в Катовіце (Катовіце, Польща).

Упродовж 2021 року 82 науково-педагогічні працівники пройшли 104 
стажування відповідно до програм двостороннього та багатостороннього
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міжнародного обміну в 16 країнах світу: Польща, США, Грузія, Казахстан, 
Мексика, Латвія, Туреччина, Хорватія, Швейцарія, Болгарія, Іспанія, 
Румунія, ОАЕ, Словенія, Німеччина, Франція.

Упродовж 2021 року науково-педагогічні працівники прийняли участь 
у 148 міжнародних наукових форумах, конгресах, конференціях, які 
проводилися закордоном та представили там 58 доповідей.

Науково-педагогічні працівники ІФНМУ (85 осіб) є членами 83 
міжнародних організацій: європейські та світові академії, асоціації, спілки, 
союзи, товариства, фонди, альянси, ради, клуби, комісії, іноземні фахові 
організації.

6.6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних  
результатів.

Із Державного бюджету України у 2021 році профінансовано дві 
перехідні прикладні НДР:

1.Кафедра стоматології післядипломної освіти на тему: «Комплексне  
морфофункніональне дослідження та обгрунтування застосування 
сучасних технологій для лікування та профілактики стоматологічних  
захворювань» (2021-2023 роки, науковий керівник - член-кореспондент 
НАМН України, Лауреат державної премії України у галузі науки і техніки, 
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор 
Рожко Микола Михайлович). Обсяг фінансування у 2021 році склав 225,00 
тис. гривень. Еоловним напрямком дослідження є розробка та вивчення 
властивостей біополімерних мікроволокнистих нетканих матриксів з 
термопластичних біополімерів на основі полікапролактону та полілактиду з 
метою застосування новітніх методів лікування.

Розроблена методика синтезу біополімерних мікроволокнистих 
нетканих матриксів із термопластичних біополімерів на основі 
полікапролактону та полілактиду, що дозволило отримати хімічно чисті 
мікроволокна без токсичних домішків. На мікроскопічному рівні вивчена 
структура отриманих нами мікроволокон та їхній відсотковий вміст у 
волокнистому полімерному нетканому матриксі, що дозволило встановити 
залежність між відсотковим вмістом полімеру в розплаві сахарози та 
відсотковим вмістом мікроволокон певної товщини у волокнистому матриксі.

Новими є дані щодо мікробіологічного дослідження швидкості та 
характеру вивільнення імпрегнованого антибіотика та антибіотик-сорбуючої 
здатності отриманих за нашою методикою біополімерних мікроволокнистих 
нетканих матриксів, що встановило виражену гідрофільність волокнистого 
каркасу.
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В процесі виконання роботи методик очікується на рівні 10-15% 
зменшення приросту стоматологічних захворювань, покращення якості 
лікування, зменшення кількості ускладнень та кількості відвідувань.

Медичний ефект від впровадження запропонованих в процесі 
виконання роботи методик очікується на рівні 10-15% зменшення приросту 
стоматологічних захворювань, покращення якості лікування, зменшення 
кількості ускладнень та кількості відвідувань.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблена методика 
синтезу біополімерних мікроволокнистих нетканих матриксів із 
термопластичних біополімерів на основі PCL та полілактиду для кісткової 
пластики щелеп, на відміну від існуючої технології «електроспіну», значно 
дешевша та доступніша по своїй енергоємності, а отримані волокна є без 
хімічних домішок шкідливих розчинників, що запобігає локальному 
токсичному впливу на клітини в зоні імплантації.

Вивчення швидкості і характеру вивільнення імпрегнованого 
антибіотика та антибіотик-сорбуючої здатності синтезованих біополімерних 
мікроволокнистих нетканих матриксів дозволяє запобігти розвитку нагноєння 
в післяопераційному періоді та розширити межі застосування при лікуванні 
запальних процесів.

Результати наукової роботи запропоновані до впровадження в роботу 
лікувальних закладів стоматолог ічного профілю.

2.Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології на тему: «Перебіг 
інфекційних хвороб на тлі супутньої патології, поєднаних хронічних  
інфекцій та інвазій, корекція лікування» (2021-2023 роки, прикладна 
розробка кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, науковий керівник -  
доктор медичних наук, професор Пришляк Олександра Ярославівна). Обсяг 
фінансування у 2021 році склав 100,00 тис. гривень. Мета дослідження: 
підвищити ефективність лікування хворих на коронавірусну хворобу 
(COVID-19) із супутнім цукровим діабетом 2 типу на основі вивчення 
клінічних та патогенетичних особливостей перебігу поєднаної патології.

Дослідлження полягає у вивченні перебігу інфекційних захворювань на 
тлі різноманітної коморбідної патології як неінфекційного, так і інфекційного 
генезу, з'ясовуватимуться додаткові патогенетичні особливості. Вивчивши 
станендотелійної дисфункції (ендотелій-1, капіляроскопія) у хворих на 
COVID-19 та застосування препаратів донаторів N 0  (аргініну аспартат), 
антиоксидантного препарату едаравону, кверцетину, внутрішньовенного 
імуноглобуліну призведе до зменшення кількості важких та затяжних 
випадків захворювання, з явищами дихальної недостатності. В результаті
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Ефективність дослідження. Перевага дослідження в тому, що 
вивчивши станендотелійної дисфункції (ендотелін-1, капіляроскопія) у 
хворих на COVID-19 та застосування препаратів донаторівЬЮ (аргініну 
аспартат), антиоксидантного препарату едаравону, кверцетину, 
внутрішньовенного імуноглобуліну призведе до зменшення кількості важких 
та затяжних випадків захворювання, з явищами дихальної недостатності. В 
результаті отримані будуть нові дані про деякі ланки патогенезу COVID-19, 
зменшиться кількість важких хворих, які потребують госпіталізації.

Практична цінність дослідження в тому, що вивчення стану 
ендотелійної дисфункції (ендотелін-1), прокальцитоніну, обміну глюкози, 
СРБ, ІЛ-6 у хворих на COVID-19 дозволить розрахувати предиктори важкого 
перебігу захворювання, адодатково до протокольного лікування 
застосування препаратів едаравону, кверцетину, внутрішньовенного 
імуноглобуліну, аргініну аспартату призведе до зменшення кількості важких 
та затяжних випадків захворювання, зменшення фіброзу легень, зменшить 
число днів перебування в стаціонарі, зменшення кількості пацієнтів, які 
потребують кисневої підтримки інтенсивної терапії, та перебування у 
відділенні перебування та листку непрацездатності, що матиме значний 
соціальний та економічний ефекти.

Отримані результати впроваджуватимуться в практику інфекційних 
стаціонарів та дадуть змогу зменшити тривалість курсу лікування, підвищити 
його ефективність та отримати позитивний економічний і соціальний ефекти.

За результатами виконання 2 наукових робіт опубліковано: 6 статей у 
міжнародних журналах, які індексуються у наукометричних базах Scopus та 
Web of Science, 8 статей у фахових виданнях, отримано 2 патенти на корисну 
модель та 1 свідоцтво про авторське право на твір, 2 патенти знаходяться на 
розгляді, результати дослідження оприлюднено на 13 конференціях з 
публікацією матеріалів дослідження.

У розрізі основного напряму наукової діяльності ІФНМУ, виконується 
дослідження на тему «Клініко-експериментальне обгрунтування нових 
методів діагностики, профілактики та ортопедичного лікування 
стоматологічних захворювань у населення Івано-Франківської області», 
кафедра стоматології післядипломної післядипломної освіти, виконавцем 
котрої є член-кореспондент НАМН України, професор Рожко М.М. Наукова 
новизна роботи полягає у вивченні впливу дефектів зубних рядів на розвиток 
зубощелепних деформацій, їх поширеності і особливостей клініки, 
взаємозв’язку з функціональними розладами скронево-нижньощелепного
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суглоба. Запропоновано алгоритм обстеження і лікування пацієнтів із 
дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями і 
функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба з 
застосуванням індивідуального підходу до пацієнта, сучасних 
артикуляційних систем і 3D технологій і ортопедичної реабілітації 
сучасними незнімними естетичними конструкціями протезів. Запропоновано 
конструкцію незнімної шини-капи, яка моделюється в артикуляторі, 
враховує індивідуальні біомеханічні параметри рухів суглобових головок 
нижньої щелепи та дозволяє у швидші терміни і ефективніше досягти 
реабілітації пацієнтів із функціональними розладами
скроневонижньощелепного суглоба.

За результатами НДР опубліковано: монографія, 7 патентів, 1 навчальний 
посібник, 4 міжнародні статті в Scopus та Web o f Science, 14 статей у фахових 
виданнях, 12 тез вітчизняних на міжнародних конференціях та симпозіумах.

Медико-соціальна ефективність: зменшення приросту стоматологічних 
захворювань та в подальшому зменшення стоматологічної захворюваності на 
9-10%, покращення якості діагностики та рання діагностика захворювань, 
зменшення кількості ускладнень, скорочення терміну лікування на 3-7 днів 
(залежно від важкості патології), зменшення кількості відвідувань та 
покращення якості життя пацієнтів.

Під керівництвом професора Рожка М.М. виконується науково- 
дослідна робота на тему «Комплексне дослідження морфологічних, 
функціональних та клінічних особливостей тканин протезного ложа та їхнє 
значення при ортопедичному лікуванні знімними конструкціями зубних 
протезів». Суть дослідження - розробка нових методів діагностики, 
профілактики та ортопедичного лікування часткових та повних дефектів 
зубних рядів знімними конструкціями зубних протезів на основі 
вдосконалення існуючих класифікацій стану слизової оболонки тканини 
протезного ложа та стану атрофії коміркового відростку верхньої щелепи та 
частини нижньої щелепи, встановлення взаємозв’язку морфофункціональних 
особливостей тканин протезного ложа із віковими змінами, стоматологічним, 
соматичним статусом пацієнтів.

Опубліковано: 46 статей, 7 тез міжнародних і 37 тез вітчизняних, 
подано 1 нововведення.
Медичний ефект від впровадження запропонованих в процесі виконання 
роботи методик очікується на рівні 10-15% зменшення приросту 
стоматологічних захворювань, покращення якості лікування, зменшення 
кількості ускладнень та кількості відвідувань.
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6.7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та 
науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного 
бюджету:

У розрізі 2 НДР, що фінансувалися з державного бюджету за кодом 
класифікації -  2301020 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 
замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, 
фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури», протягом 2021 
року отримано 2 Патенти України на корисну модель та свідоцтво про 
авторське право на твір:
1.Патент на корисну модель 148768 Україна, М ІЖ  G01F 17/00; -  № 
и202101813; заявл. 06.04.2021; опубл. 15.09.2021, бюл. №  37/2021
- 5  с. Пристрій для вимірювання об'єму зразка матеріалу. Рожко М. М., 
Палійчук І.В.,Локота Ю. Є. Палійчук В.І. Грицак М.Є., Локота Є.Ю. 
Палійчук М.І. Вовчок Р.В.
2.Патент на корисну модель 149288 Україна, МПК А61С 7/36; -  № 
ц202102342; заявл. 05.05.2021; опубл. 03.11.2021, бюл. № 44/2021
- 5  с. Пристрій для тимчасової фіксації фрагментів зубних рядів. Рожко М. 
М., Палійчук І.В.,Локота Ю. Є. Палійчук В.І. Грицак М.Є., Локота Є.Ю. 
Палійчук М.І. ,Вовчок Р.В.
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105580, 18.06.2021 
р. Методологічні аспекти знаходження та викручування гвинта заглушки 
імплантата при постановці формувача ясен. Рожко М.М., Штурмак В.М. 
Палійчук І.В., Дмитришин Т.М., Ільницька О.М., Костишин А.Б., Пелехан 
Б.Л.

6 патентів знаходяться на розгляді.

6.8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 
підготовки кадрів з вищою освітою.

У процесі застосування нових наукових, науко-технічних знань під час 
підготовки кадрів у 2021 році Івано-Франківський національний медичний 
університет прийняв участь у проведенні 25 науково-практичних 
конференцій, серед яких 10 внесено до «Реєстру з'їздів, конгресів, 
симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 
2021 році» Міністерства охорони здоров'я України.
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Протягом 2021 року на базі Івано-Франківського національного 
медичного університету було проведено 10 науково-практичних форумів із 
міжнародною участю, за матеріалами 6 конференцій видано збірники тез.

У зв'язку з введенням КМ України обмежувальних заходів щодо 
розповсюдження COVID-19, науково-практичні конференцій ІФНМУ 
проводилися у змішаному форматі.

1. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Гострі запальні 
захворювання ЛОР органів як міждисциплінарна проблема» 18-19 
лютого, м. Київ, (online)

2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 
аспекти клінічної неврології» 15-16 березня, м. Івано-Франківськ, м. 
Яремче (змішаний формат)

3. Науково-практична конференція «Сучасні стратегії лікування 
порушень серцевого ритму в коморбідних пацієнтів» 18 березня, м. 
Івано-Франківськ, (online)

4. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні 
технології в сучасній стоматології», 24-27 березня, м. Івано- 
Франківськ. (змішаний формат)

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та 
молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 25-27 березня, м. 
Івано-Франківськ, (online)

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Захворювання внутрішніх органів: терапія, заснована на доказах», 13- 
14 травня, м. Івано-Франківськ, (online)

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Ііерсоналістика українознавства -  як світоглядний феномен», 20-22 
травня, м. Івано-Франківськ (змішаний формат)

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 
питання підвищення якості освітнього процесу», 24 вересня 2021 p., м. 
Яремче, Івано-Франківсь-ка обл. (змішаний формат)

9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські 
читання», присвячена пам'яті академіка Георгія Овксентійовича 
Бабенка,18- 19 жовтня 2021 p. (online)

10.Науково-практична конференція з міжнародною участю «Basic medical 
science for endocrinology 2021», 18-19 листопада, м. Івано-Франківськ, 
(online)
У роботі конференцій прийняло участь понад 5870 учасників. Гостями 

та учасниками були представники з понад 10 країн світу, а саме: СІНА, 
Великобританія, Польща, Франція, Німеччина, Словаччина, Литва, Бєлорусь,
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Ізраїль, Болгарія, Португалія, Молдова, які представили свої наукові 
розробки, поділилися досвідом під час проведення майстер-класів, тренінгів, 
круглих столів.

Як співорганізатор Івано-Франківський національний медичний 
університет взяв участь в проведенні 15 конференцій у 2021р.:

/. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Сучасні нейробіологічні та нейрогісихологічні аспекти у лікуванні 
психічних розладів» 20-21 жовтня 2021 р, м. Яремча спільно з ДВН З  
«Тернопільський національний медичний університ ет ім. І.Я. Горбачевського  
МОЗ України».

2. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики», 
9-10 грудня 2021 p., м. Яремче-Буковель (спільно з ГО  «Асоціація акушерів- 
гінекологів України»).

3. Семінар-нарада "Навчання української мови у ЗВО МОЗ 
України: стан, виклики й перспективи". 06 травня 2021 року

4. Тренінг-програма «Мистецтво Лікування: післядипломний курс 
професійного вдосконалення». 28 -29 жовтня 2021 р. {за сприяння 
Міністерства охорони здоров'я України, ГО  «Українська рада медичної 
освіти», Національного .медичного університ ет у імені О.О. Богомольця 
(Київ), Н аціональної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. 
Ш упика (Київ), Івано-Ф ранківського Національного медичного  
університету.)

5. Всеукраїнській науково-практична онлайн-конференція 
«Мультидисциплінарний підхід до лікування внутрішніх хвороб, заснований 
на нових вітчизняних та закордонних клінічних настановах», для лікарів 
Івано-Франківської області, 9 грудня 2021р. в режимі онлайн (Спільно з 
Асоціацією Лікарів Карпатського Регіону)

6. Онлайн-семінар за темою «Сучасна лікарська практика в 
медицині дитинства, що базується на доказах» 13 березня 2021 року, м. Івано- 
Франківськ (Спільно з Асоціацією Лікарів Карпатського Регіону)

7. V Міжнародний медичний науково-практичний Конгрес 
«М едицинаУ країни-Є вропейський вибір», 19-21 травня 2021 року (Спільно 
з Асоціацією Лікарів Карпатського Регіону)

8. Актуальні питання підходів до діагностики та лікування дитячих 
захворювань 23 листопада 2021 p. (Online) (Спільно з Асоціацією Лікарів 
Карпатського Регіону)
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9. Практичні аспекти сучасної сімейної медицини в розрізі різних 
спеціальностей 23-24 грудня 2021 p. (Online) (Спільно з Асоціацією Лікарів 
Карпатського Регіону)

10. Експертні думки, поради та досягнення в лікуванні covid-19 
пацієнтів з різними фоновими захворюваннями - досвід провідних 
закордонних та вітчизняних фахівців 12 січня 2021 p. (Online) (Спільно з 
Асоціацією Лікарів Карпатського Регіону)

11. Сучасна сімейна медицина в розрізі різних спеціальностей - 
експертні думки 11-12 лютого 2021 p. (Online) (Спільно з Асоціацією Лікарів 
Карпатського Регіону)

12. Алергія та алергічні реакції -  сучасне лікування і нові виклики. 
Алергія в стоматологічній практиці 12 лютого 2021 p. (Online) (Спільно з 
Асоціацією Л ікарів Карпатського Регіону)

13. Захворювання шлунково-кишкового тракту в розрізі новітніх 
терапевтичних та хірургічних методів лікування 15-16 квітня 2021 p. (Online) 
(Спільно з Асоціацією Лікарів Карпатського Регіону)

14. Сучасні аспекти організації охорони здоров’я та система 
ефективного управління лікарнею 5 серпня 2021 p. (Online) (Спільно з 
Асоціацією Лікарів Карпатського Регіону)

15. Новітні хірургічні та терапевтичні методи лікування ендокринної 
патології 7-8 жовтня 2021 p. (Online) (Спільно з Асоціацією Лікарів 
Карпатського Регіону)

В ІФНМУ плідно діє наукова Стоматологічна школа, яку очолює член- 
кореспондент НАМИ України професор Рожко М.М. (протокол № 1 
засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного 
університету від 26.01.2021 року).

6.9. Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої 
освіти.

Організація освітнього процесу в Університеті проводилась відповідно 
до оновлених акредитованих Освітньо-професійних програм, затверджених 
Вченою радою та введених в дію наказами ректора, Положення про 
організацію освітнього процесу в ІФНМУ.

Для забезпечення формування компетентностей та досягнення 
програмних результатів навчання здобувачами відповідної освітньої 
програми в ІФНМУ упродовж року проводилась наступна робота: для 
забезпечення практичної підготовки здобувачів освіти різних рівнів освіти 
модернізовано навчально-практичні центри (НПЦ) «Медицина», 
«Стоматологія», «Фармація»; відкрито нові навчальні кімнати та
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модернізовано НПЦ «Фізична терапія, ерготерапія»; науково-практичний 
центр серцево-судинної реабілітації та відновного лікування. 
Продовжувалось оснащення навчально-реабілітаційного центру «Арніка» 
(м. Яремче) для навчання та практичної підготовки здобувачів освіти на ОПП 
227 Фізична терапія, ерготерапія за двома освітніми рівнями вищої освіти 
(бакалаврським та магістерським). Загальна площа НПЦ становить 1885 кв. 
м.

В 2021 році апробовано методику проведення ОСКІ, як «пілотний» 
проект для випускників освітньої програми 222 «Медицина» для вітчизняних 
та іноземних студентів, для випускників ОГІІІ 221 «Стоматологія» ОСКІ 
проведено вдруге .

В освітньому процесі новітні інтерактивні технології навчання стали 
невід’ємною частиною, зокрема змішаної моделі навчання (e-learning) на базі 
хмари Університету, активізувалась робота зі створення віртуальних 
пацієнтів, розроблено комплекс інтерактивного тестування іноземних та 
вітчизняних студентів на заочній формі навчання за ОПП «Фармація, 
промислова фармація» на базі платформи Microsoft Teams, продовжується 
впровадження інтерактивного навчання під час викладу лекційного курсу. 
Широко використовується система проведення дистанційного навчання, 
зокрема лекцій, консультування студентів з питань самостійної 
позааудиторної підготовки, підсумкових контролів з використанням 
платформи Microsoft Teams.

У НПЦ, розміщених на базах сільських амбулаторій, продовжується 
активне впровадження та використання телемедицини, що є особливо 
актуальним під час пандемії.

Впродовж 2021 року на базі НПЦ кафедри медицини катастроф та 
військової медицини Університету на курсі "Про удосконалення підготовки  
надання домедичної допомоги осіб , які не мают ь медичної освіти ” пройшли 
підготовку 65 співробітників різних державних та соціальних служб м. Івано- 
Франківська.

Для забезпечення реалізації права вибору здобувачами освіти 
вибіркових дисциплін, в освітній процес активно впроваджуються авторські 
курси, створені науково-педагогічними працівниками ІФНМУ, упродовж 
звітного періоду підготовка проводилась за 212 курсами за вибором для 
студентів всіх освітніх програм, серед яких велика частка авторських курсів. 
За 2021 рік з метою вдосконалення фахової майстерності та оволодіння 
практичними навичками для студентів та НГІП кафедр проведено 46 майстер- 
класів у напрямках «Формування клінічного мислення» та «Дослідницькі
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6.10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими 
потребами.

Університетом обладнано навчальні корпуси та гуртожитки - 
пандусами, для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 
можливостями та проведено технічне обстеження приміщень на 
відповідність згідно ДБН.В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд. 
Про що свідчать звіти надані ДІІ «Карпатський експертно-технічний центр 
Держпраці».

6.11. Стабільне фінансово-економічне становище вищого 
навчального закладу та ефективне використання майна, закріпленого за 
вищим навчальним закладом (переданого йому), дотримання вимог 
законодавства під час надання в користування іншим особам 
зазначеного майна

Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з 
підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок 
інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів 
цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у 
прийнятті рішень.

Іншими джерелами фінансування є:
- плата за послуги, що надаються Університетом згідно з його основною 

діяльністю;
- надходження від додаткової (господарської) діяльності;
- плата за оренду майна;
- надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна);
- благодійні внески, гранти та дарунки;
- кошти, що надійшли від підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому 
числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 
розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають 
у приватній власності фізичних або юридичних осіб;

- кошти, що отримуються від розміщення на депозитах тимчасово 
вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг.
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Станом на 1.01.2022 року залишок коштів та їх еквівалентів становить 
295580205,62 грн., з них на рахунках відкритих в органах Казначейської 
служби -  295561490,77 грн., поштові марки -  18714,85 грн.

На 1.01.2022 на балансі Університету облікуються основні засоби, 
залишковою вартістю -  177830290 грн., нематеріальні активи -  855234 грн.

На балансі Університету знаходяться будівлі та споруди, на які 
оформлені права власності та внесено в Державний реєстр речових прав на 
нерухоме майно.

Для збереження, ефективного та повноцінного функціонування 
Університету впродовж 2021 року велику кількість матеріальних та трудових 
ресурсів направлено на покращення матеріально-технічної бази 
університету, зокрема у багатьох підрозділах університету проведені 
ремонти, в тому числі навчальних класів, робочих кабінетів, лабораторій, 
викладацьких, кімнат гуртожитків, їдалень, навчально-виробничої 
рекреаційної бази. Постійно відповідно до поданих заявок проводився 
поточний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж в приміщеннях, а 
також заміна застарілого сантехнічного обладнання. З метою 
енергозбереження в різних навчальних корпусах та гуртожитках було 
замінено електроосвітлювальні прилади та електропроводку.

Частина нежитлових приміщень, які на даний час не задіяні в 
освітньому процесі, передані в оренду. Передача в оренду здійснювалась з 
дозволу та погодження Міністерства охорони здоров’я України. Станом на
01.01.2022 р. є 13 діючих договорів оренди. Компенсація орендарями витрат 
на утримання та ремонт частини нежитлового приміщення, що здається в 
оренду, здійснювалась згідно встановленим нормативним розмірам 
загальних, експлуатаційних, комунальних витрат та переліку ремонтних 
робіт. Надходження коштів від оренди у 2021 році склало 182284,52 грн.

6.12. Подання засновнику щоквартальної звітності про використання  
майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого йому), 
зокрема майна, наданого у користування іншим особам

Щорічно проводиться інвентаризація матеріальних цінностей, а також 
у всіх випадках, передбачених законодавством. Відповідно до проведеної в 
2021 році інвентаризації -  лишків та нестач не виявлено.

До головного розпорядника коштів -  МОЗ України -  подається звіт 
ф.№2-б «Відомості про державне майно» з даними щодо кількості 
нерухомого майна -  будівель і споруд, земельних ділянок, з вказанням даних 
про державну реєстрацію на право власності, а також про транспортні засоби, 
які знаходяться на балансі Університету.
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6.13. Дотримання умов колективного договору, статуту вищого 
навчального закладу.

Дотримання умов колективного договору забезпечувалося шляхом 
здійснення контролю за його належним виконанням сторонами, які його 
уклали (адміністрація та профспілковий комітет) та щорічним звітуванням 
про його виконання. Виконання колективного договору будується на основі 
рівноправного партнерства та взаємної відповідальності.

Дотримання умов Статуту забезпечувалося шляхом виконання його 
основних завдань, зокрема провадження на високому рівні освітньої 
діяльності з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 
задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб. 
Основними напрямами діяльності ІФНМУ є підготовка згідно з державним 
замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців 
за відповідними ступенями вищої освіти; науково-дослідна робота; 
підготовка до вступу у вищі навчальні заклади; підготовка в інтернатурі, 
клінічній ординатурі іноземних громадян; навчання вітчизняних студентів за 
програмою підготовки офіцерів медичної служби запасу; підготовка та 
атестація наукових та науково-педагогічних кадрів; спеціалізація, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування медичних і 
фармацевтичних кадрів; медична практика згідно з отриманою ліцензією та 
ін.

6.14. Захист інформації відповідно до законодавства
Захист відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, 

персональні дані, службову інформацію, що стосується діяльності 
Університету здійснюється відповідно до законів України «Про 
інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист 
персональних даних» та ін.

Крім того відділом інформаційно-аналітичного забезпечення 
здійснюється контролю доступу, включаючи контроль за діями 
привілейованих користувачів; автоматичне резервне копіювання даних та 
ведення журналу здійснених операцій. Вимкнено перелік каталогів у веб- 
переглядачі. Виявлення операційної системи та ядра системи -  заборонено. 
Виявлення детальної інформації про систему -  заборонено. Встановлення 
зовнішнього міжмережевого екрана: віддалене адміністрування систем 
безпеки. Обмеження на використання скриптів. Захист Web-серверів з
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використанням фільтрації пакетів. Внутрішній міжмережевий екран. 
Відключено всі непотрібні служби, непотрібні функції. Налаштована обробка 
помилок. Всі інформаційні банери і будь-яку іншу пряму або опосередковану 
конфіденційну інформацію зашифровано. Використовуються сканери, які 
виявляють неправильні налаштування.

6.15. Дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, 
забезпечення виконання в установлені строки вимог Держаудитслужби  
та її територіальних органів.

За звітний 2021 рік перевірок Держаудитслужбою та її
територіальними органами не проводилось.

Відповідно до звітів, поданих в органи Державної казначейської 
служби та до головного розпорядника коштів -  Міністерства охорони 
здоров’я України -  порушення бюджетного законодавства не виявлено.

6.16. Виконання вищим навчальним закладом вимог органів 
Державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а 
також вимог Міністерства.

21.06.2021 року Управлінням державної служби з надзвичайних 
ситуацій в Івано-Франківській області перевірено додержання університетом 
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Всі вимоги 
університетом виконані.

6.17 Вжиття заходів по вдосконаленню управління вищим навчальним  
закладом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни

З метою вдосконалення управління університетом, відповідно до 
запланованих заходів та встановлених Цілей в сфері якості було здійснено 
наступні заходи:

В ІФНМУ акредитовано Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти шість освітніх програм за якими здійснюється підготовка 
бакалаврів, магістрі та докторів філософії галузі знань «Охорона здоров’я».

Університет, з метою залучення роботодавців до освітнього процесу, 
вступив до Івано-Франківської обласної організації роботодавців.

ІФНМУ підписано договір з ТОВ «Плагіат» щодо спрощеного доступу 
здобувачів та науково-педагогічних працівників до перевірки на наявність 
академічного плагіату в розгорнутому форматі.

Відпрацьовується система заохочення викладачів та здобувачів освіти 
за публікаційну, міжнародну та громадську діяльність. Вченою радою 
Університету прийнято рішення про преміювання здобувачів за публікації
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статей в міжнародних часописах, що індексуються в наукометричних базах 
Scopus і Web of Science, сформована і виконується стратегія 
інтернаціоналізації та академічної мобільності.

На сайті Університету у розділі «Репозиторій літератури» розміщені 
навчально-методичні матеріали всіма мовами викладання для дисциплін за 
всіма освітніми програмами (ОП), доступ до якого мають усі учасники 
освітнього процесу через власний логін та пароль.

На сайті Університету розміщено каталог вибіркових дисциплін для 
всіх ОП у відкритому доступі.

З метою підвищення якості освітнього процесу, Університет приймає 
участь у проекті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти 
проекту - Academic IQ».

В ІФНМУ розроблена схвалена Вченою радою 30.03.2021р. Стратегія 
інтернаціоналізації ІФНМУ, що сприятиме розширенню міжнародної 
діяльності Університету та сприятиме академічної мобільності учасників 
освітнього процесу.

З метою покращення якості освітнього процесу активізовано перегляд 
та оновлення змісту навчально-методичного забезпечення основних та 
вибіркових компонент з урахуванням пропозицій стейкхолдерів не лише 
через платформу Громадського обговорення, розгляду на кафедральних 
зборах, наукових комісіях, Товаристві молодих вчених, Центральній 
методичній раді, Вченій раді, але й на спільних засіданнях всіх груп 
стейкхолдерів у різних форматах. Зокрема, з цією метою до реєстру з'їздів, 
конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій подано науково- 
практичну конференцію з міжнародною участю «Розвиток кращих практик у 
підготовці докторів філософії» (посвідчення УІНТЕІ №380).

До нової редакції «Порядку проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
ними трудових договорів (контрактів) в Івано-Франківськом у національному 
медичному університеті» внесено доповнення щодо участі у складі 
конкурсної комісії гарантів ОІІ з метою покращення якості освітнього 
процесу.

Університет розширив можливості апробації результатів наукових 
досліджень здобувачів в міжнародному просторі, шляхом підтримки їхніх 
публікацій в наукових часописах. З цією метою ІФНМУ укладена угода з 
науковим медичним видавництвом ALUNA (Польща) щодо підтримки в 
реалізації міжнародної співпраці, зокрема, публікації в журналах 
видавництва, що індексуються наукометричними базами Scopus і Web o f 
Science.
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В ІФНМУ розроблено та розміщено на сайті Університету Силабуси зі 
всіх навчальних дисциплін, які вивчаються здобувачами освіти на всіх ОП.

Для оптимізації практичної підготовки студентів, перманентного 
тренінгу та підготовки до проведення об’єктивного структурованого 
клінічного іспиту (ОСКІ) Університетом придбано навчальний корпус, де 
розміщений навчально-практичний центр ОСКІ. Особливу увагу приділено 
матеріальному забезпеченню нового та інших навчально-практичних центрів 
з метою їх модернізації.

В ІФНМУ розроблено анонімне опитування здобувачів щодо наявності 
чи відсутності порушень академічної доброчесності, яке розміщене на сайті 
Університету.

Для стимулювання розвитку викладацької майстерності розроблено 
Рейтинг викладачів (https://bit.ly/3n9RUFd) з можливістю отримати додаткові 
преференції, заохочення або матеріальний стимул згідно до «Положення про 
рейтингове оцінювання роботи НПП ІФНМУ».

Одним із пріоритетних принципів функціонування внутрішньої 
системи забезпечення якості є принцип гнучкості та адаптивності, що 
передбачає можливість динамічних і своєчасних змін навчально-методичної 
бази, технологій навчання відповідно до потреб сучасного ринку праці, а 
також адаптації до вимог учасників освітнього процесу.

З цією метою та за потреби отримати зворотній зв ’язок від всіх 
учасників освітнього процесу, в Університеті проводяться різного роду 
анонімні анкетування. Важливу роль в процесі «зворотного зв’язку» 
відіграють виробничі збори на курсах, а також «скринька довіри».

З метою зміцнення фінансово-господарської дисципліни в Університеті 
щоквартально проводиться аналіз здійснених видатків, їх відповідність 
запланованим кошторисним призначенням; виконання постанов та 
розпоряджень Міністерства охорони здоров’я щодо цільового та ефективного 
використання бюджетних коштів та ведення бухгалтерського обліку.

Однією з прерогатив діяльності ІФНМУ є зміцнення трудової 
дисципліни, що спрямовано на підвищення ділової активності працівників, 
стимулювання продуктивного використання робочого часу і, як наслідок, 
зростання якості роботи та формування позитивного іміджу Університету на 
ринку праці. Так за добросовісне і старанне виконання посадових обов’язків 
до працівників застосовуються заохочення у вигляді премій, грамот, подяк. 
Зокрема впродовж звітного періоду надано 622 персональні премії, 27 осіб 
були нагородженні грамотами, а 10 отримали подяки.

Одночасно за порушення трудової дисципліни впродовж 2021 року до 
10 працівників застосовано дисциплінарні стягнення у вигляді догани.
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6.18 Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма 
підрозділами штатно-фінансової дисципліни, організація та контроль за 
навчальною діяльністю.

Освітній процес в Університеті в 2021 році організований і проводився 
відповідно до Освітніх програм та відповідних навчальних планів підготовки 
за спеціальностями, Графіка педагогічного процесу, затверджених Вченою 
радою та введених в дію наказом ректора. Навчальні аудиторні заняття 
студентів всіх курсів та факультетів Університету організовані та 
проводились відповідно Розкладів занять, затверджених ректором перед 
початком начального року та доступні для кафедр і студентів на сайті 
Університету та стендах факультетів.
За виконанням здобувачами освіти Індивідуальних навчальних планів та 
освітніх програм проводиться постійний моніторинг деканатами факультетів, 
дирекцією фахового медичного коледжу, моніторинговими Комісіями з 
моніторингу якості лекцій та практичних занять, навчальним відділом, 
відділом ЄКТС та моніторингу якості освіти та ректоратом Університету. 
Співробітники деканатів і відділів та вищезазначені комісії, відповідно до 
Планів робіт упродовж звітного періоду відвідали всі 57 кафедр щодо 
готовності до організації та проведення освітнього процесу на кафедрах.

В Університеті згідно з Законом України «Про вищу освіту», 
Рекомендаціями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості, 
розроблено та впроваджено внутрішню систему забезпечення якості освіти 
(стосовно надання послуг у сфері вищої освіти університетського рівня і у 
сфері охорони здоров’я (код 85.42, 86.10, 86.21, 8622 за ДКПГІ 016:2010.), яка 
ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської 
асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті 
України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2015.

Система управління якістю (СУЯ) ІФНМУ повторно підтверджена 
сертифікатом стосовно надання послуг у сфері вищої освіти 
університетського рівня і у сфері охорони здоров’я ДСТУ ISO 9001:2015 
(№UA MQ. 048-198-20 від 1 2.06.2020 p.).

Система управління якості (СУЯ) має поширення на всіх працівників і 
на всі процеси внутрішнього менеджменту Університету.

Для забезпечення високоефективної діяльності у національному та 
міжнародному освітньо-науковому просторі з метою підготовки 
висококваліфікованих фахівців галузі охорони здоров’я з моральними і
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духовними цінностями, конкурентоспроможних на вітчизняному та 
міжнародному ринках праці реалізуються заходи щодо підвищення 
ефективності системи управління якістю в Університеті відповідно до 
Стратегії розвитку Івано-Франківського національного медичного 
університету на 2019-2023 pp.

Контроль за освітньою діяльністю, виконанням навчальних планів 
відбувається під постійним керівництвом ректорату за участю структурних 
підрозділів: відділу СКТС та моніторингу якості освіти (http://bit.ly/35913bH), 
навчального відділу (https://bit.ly/2XsH29p), деканатів факультетів 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/struktumi-pidrozdily) відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» та Статуту Університету.

Структурним підрозділом Університету, який здійснює координацію 
роботи внутрішніх сертифікованих аудиторів, моніторинг та аналіз освітньої 
діяльності відповідно до стандартів освіти, навчальних досягнень здобувачів 
освіти, організовує роботу щодо узагальнення матеріалів з оптимізації 
навчального процесу є відділ СКТС та моніторингу якості освіти 
(http://bit.ly/35913bH).

Штатний розпис Університету погоджується та затверджується в МОЗ 
України. Відповідно до нього здійснюється контроль за кількістю науково- 
педагогічних, педагогічних працівників, навчально-допоміжного та 
господарського персоналу; встановленням розмірів посадових окладів, 
надбавок і доплат.

Впродовж року здійснювалася перевірка виконання професорсько- 
викладацьким складом навчального навантаження. Контроль здійснювали 
завідувачі кафедр та навчальний відділ університету.
Порушень штатно-фінансової дисципліни не було, усі науково-педагогічні 
працівники виконали навантаження, заплановане на навчальний рік.

Усі підрозділи університету чітко дотримуються штатно-фінансової 
дисципліни.

6.19 Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, 
дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю.

Працівникам Університету створені належні умови праці у 
відповідності до вимог діючого законодавства, у тому числі для 145 осіб з 
інвалідністю, які працевлаштовані в ІФНМУ.

Наказами ректора призначені відповідальні особи за організацію 
роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки в структурних 
підрозділах університету. Постійно службою охорони праці проводяться
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вступні інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з усіма 
новоприйнятими працівниками.

Впродовж 2021 року проводилось розслідування випадків 
захворювань на коронавірус Covid-19 працівників університету згідно 
Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві, про що складено 275 протоколів. 
Проведено обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на 
транспорті (водіїв); працівників кафедр від ВІЛ-СНІД, гепатит.

6.20 Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними 
особами.

Розрахунки з юридичними та фізичними особами проводяться 
своєчасно в межах взятих зобов’язань та одержаного фінансування. Станом 
на 01.01.2022 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість.

6.21. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету.
Використання коштів загального та спеціального фонду державного 

бюджету проводилось відповідно до кошторису, плану використання, плану 
асигнувань загального фонду бюджету, помісячного плану використання 
бюджетних коштів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України. 

У 2021 році були відкриті наступні програми:
- КПКВК 2301020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері 

охорони здоров’я»;
- КПКВК 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері 

охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 
закладами фахової перед вищої та вищої освіти»;

- КПКВК 2301090 «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері 
медичної освіти»;

- КПКВК 2301170 «Діагностика і лікування захворювань із 
впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у 
закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих 
навчальних медичних закладах МОЗ України».
За 2021 рік надійшло із загального фонду державного бюджету

119303870,00 грн., в т.ч. по КПКВК 2301020 -  326200,00 грн.; КПКВК 
2301070 -  91129800,00 грн.; КПКВК 2301090 -  18000,00 грн.; КПКВК 
2301 170-27829870 ,00  грн.;

Надходження до спеціального фонду склали -  322522190,98 грн. в т.ч.
- від основної діяльності (надання освітніх послуг) -  3005 18334,20 грн.;
- від проведення господарської діяльності -  8373506,20 грн.;
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- від наукової роботи -  5142765,39 грн.;
- від оренди майна -  182284,52 грн.;
- від реалізації майна -  13798,56 грн.;
- благодійних внесків та дарунків -  270543,21 грн.;
- від розміщення на депозитному рахунку тимчасово вільних коштів -  

8020958,90 грн.
Касові видатки загального фонду бюджету по КПКВК 2301020 склали

326200.00 грн., з них поточні видатки -  326200,00 грн.; по КПКВК 2301070 
склали 91129800,00 грн., з них поточні видатки -  91129800,00 грн.; по 
КПКВК 2301090 -  18000,00 грн., з них поточні видатки -  18000,00 грн.; по 
КПКВК 2301170 -  27829870,00 грн., з них поточні видатки -  27829870,00 грн.

Щодо коштів спеціального фонду, то надходження спеціального фонду 
бюджету по КПКВК 2301020 -  5142765,39 грн., а касові видатки склали 
3268268,64 грн. з них поточні видатки -  513877,64 грн., капітальні видатки -
2754391.00 грн.

Надходження спеціального фонду бюджету по КПКВК 2301070 -  
316837045,14 грн., а касові видатки склали 324166637,74 грн. з них поточні 
видатки -  31 7047242,81 грн., капітальні видатки -  71 19394,93 грн.

Надходження спеціального фонду бюджету по КПКВК 2301170 -  
542380,45 грн., а касові видатки склали 419551,50 грн. з них поточні видатки 
-  165551,50 грн., капітальні -  254000,00 грн.

Щодо соціального забезпечення, то в 2021 році дітям-сиротам і дітям, 
позбавлених батьківського піклування виплачено: компенсацію вартості 
харчування в сумі 225760,00 грн.; на придбання навчальної літератури -
61290.00 грн.; компенсацію для придбання одягу -  5722,00 грн. Виплачена 
одноразова адресна грошова допомога випускникам, які навчалися за 
державним замовленням та отримали направлення на роботу до закладів 
охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості в сумі 90800,00 грн. 
Вчасно проводилися виплати стипендій, зокрема за 2021 рік виплачено 
стипендії -  15501309,00 грн.

Видатки загального фонду проводились відповідно до бюджетних 
призначень. Заборгованість за загальним фондом бюджету відсутня. 

Порушення бюджетного законодавства не виявлено.
В процесі здійснення своєї фінансово-господарської діяльності 

Університет дотримується Бюджетного кодексу України, одним з принципів 
якого є принцип цільового й ефективного використання коштів загального і 
спеціального фондів бюджету.
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6.22. Своєчасне та у повному обсязі виконання вищим навчальним  
закладом зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного 
фонду України, державними соціальними фондами.

Нарахування та внесення платежів до бюджету, включаючи внески до 
Пенсійного фонду, проводились своєчасно та в повному обсязі. Станом на
01.01.2022 року усі податки та збори перераховані до державного бюджету 
України.

Дебіторська та кредиторська заборгованість -  відсутня.

6.23. Виконання кошторису доходів і видатків вищого навчального 
закладу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за 
спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги.

Використання коштів загального та спеціального фонду державного 
бюджету проводилось відповідно до кошторисів, планів використання, 
планів асигнувань загального фонду бюджету, помісячного плану 
використання бюджетних коштів, затверджених Міністерством охорони 
здоров’я України.

Виконання кошторису загального фонду

КПКВК

2021
затверджено, 

тис. грн.
використано, 

тис. грн.
виконання
кошторису,

%
2301020 329,0 326,2 99%
2301070 91129,8 91129,8 100%
2301170 27829,9 27829,9 100
2301090 18,0 18,0 100%

Повернуто до державного бюджету асигнування загального фонду 
державного бюджету в сумі 2800,00 грн. З них по КПКВК 2301020 «Наукова 
і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я» (КЕКВ 2800) -  в 
зв’язку з тим, що не подано заявки на винахід та корисну модель.
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В 2021 році по КПКВК 2301020 «Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері охорони здоров’я» 99 % витрат склали оплата праці та 
нарахування на оплату праці.

Структура витрат загального фонду в розрізі кодів економічної класифікації
видатків

Витрати КЕКВ 2021 виконання
кошторису,
%

план, 
тис.грн.

факт, 
тис.грн.

видатки,всього 329,0 326,2 99,1
поточні видатки, з них 329,0 326,2 99,1
заробітна плата 2111 266.4 266,4 100,0
нарахування на оплату праці 2120 58.6 58.6 100.0
інші поточні видатки 2800 4.0 1,2 30,0

По КПКВК 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у 
сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 
закладами фахової передвищої та вищої освіти» більшу частину витрат 
склали витрати на оплата праці та нарахування на оплату праці (82%), 
витрати на забезпечення соціальних гарантій (компенсації харчування для 
дітей-сиріт, придбання предметів гардеробу, навчальної літератури, виплати 
стипендій)- 17% .

Витрати КЕКВ
2021

виконання 
кошторису, %

план, тис.грн. факт, тис.грн.
видатки,всього 91129,8 91129,8 100,0
поточні видатки, з них 91129,8 91129,8 100,0
заробітна плата 2111 61005,5 61005,5 100,0
нарахування на оплату 
праці

2120 13420,7 13420,7 100,0

предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

2210 5.7 5.7 100.0

продукти харчування 2230 225.8 225.8 100.0
оплата послуг (крім 
комунальних)

2240 10.0 10.0 100.0

оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

2270 804.6 804.6 100.0

окремі заходи по реалізації 
державних програм

2282 4,1 4,1 100,0

стипендії 2720 15501.3 15501,3 100.0
інші виплати населенню 2730 152.1 152,1 100.0
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Серед витрат по КПКВК 2301170 «Діагностика і лікування 
захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних 
технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих 
навчальних медичних закладах МОЗ України» витрати на оплату праці та 
нарахування на оплату праці складають 87%, витрати на оплату комунальних 
послуг -  4%, на матеріально-технічне забезпечення -  9%.

Витрати КЕКВ
2021

виконання 
кошторису. %

план, тис.грн. факт. тис.грн.
видатки,всього 27829,9 27829,9 100,0
поточні в и датк и ,з  них 27829,9 27829,9 100,0
заробітна плата 2111 19611.8 19611,8 100.0
нарахування на оплату 
праці

2120 4556.6 4556.6 100.0

предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

2210 40.0 40.0 100.0

медикаменти та 
перев’язувальні матеріали

2220 1876.8 1876.8 100,0

продукти харчування 2230 435,0 435,0 100,0
оплата послуг (крім 
комунальних)

2240 42.7 42,7 100,0

оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

2270 1265.8 1265.8 100.0

окремі заходи по реалізації 
державних програм

2282 1.2 1,2 100,0

Виконання кошторису спеціального фонду по КГІКВК 2301020 

«Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я»
Надходження 2021 виконання

кошторису,
%

план, 
тис.грн.

факт, 
тис. грн.

надходження всього 304,1 5142,8 100
від основної діяльності 304,1 5142.8 100
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Структура витрат в розрізі кодів економічної класифікації видатків

Витрати КЕКВ 2021 виконання
кошторису,
%

план, 
тис. грн.

факт, 
тис.грн.

видатки,всього 3616,9 3268,3 90,4
поточні видатк и ,з  н и х 784,3 513,9 65,5

заробітна плата 2111 215,1 106,0 49,3
нарахування на оплату праці 2120 47,3 23,4 49,5
предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

2210 397.0 352,5 88,9

оплата послуг (крім комунальних) 2240 52.0 25.0 48.1

видатки на відрядження 2250 - - -

оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

2270 — — —

окремі заходи по реалізації державних 
програм

2282 21,0 — —

інші поточні видатки 2800 51.9 7.0 13.5

капітальні видатки, з них 2832,6 2754,4 97,2
придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

3110 2832.6 2754.4 97.2

Виконання кошторису спеціального фонду по КПКВК 2301070 
«Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, 
підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової

передвищої та вищої освіти»

Надходження 2021 виконання
кошторису,

%
план, 
тис.грн.

факт, 
тис.грн.

надходження всього 402102,4 316837,0 78,8
від основної діяльності 377316.6 300026.5 79.5
від господарської діяльності (проживання в 
гуртожитках, о б ’єднання студентських 
їдалень та побутового обслуговування)

16759.5 8373.5 50.0

від оренди 92.0 182.3 198,2
інші надходження (реалізація майна, 
благодійні внески, гранти та дарунки)

196,3 233.8 119.1

від розміщення коштів на депозитному 
рахунку

7738.0 8020.9 103,6
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Структура витрат в розрізі кодів економічної класифікації видатків

Витрати КЕКВ
використання коштів, 
отриманих як плата 

за послуги

Викона
ння

кошторис
у. %

використання коштів, 
отриманих за іншими 
джерелами власних 

надходжень

викона
ння

кошторис
у, %

план, 
тис.грн.

факт, 
тис.грн.

план, 
тис.грн.

факт, 
тис.грн.

видатки,всього 394175,0 306277,2 77,7 17927,4 17889,4 99,8
поточні видатки, з 
них

381300,4 299263,1 78,5 17822,2 17784,1 99,8

заробітна плата 2111 267352.4 214338.1 80.2 14489,1 14484.6 99,9
нарахування на 
оплату праці

2120 58817.5 46683.0 79.4 3081.5 3048.1 98.9

предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

2210 18424.0 12268,3 66,6 251,6 251,4 99,9

продукти харчування 22.30 3900.0 837.1 21.5 - -
оплата послуг (крім 
комунальних)

2240 8422.5 7464.2 88.6 • — —

видатки на 
відрядження

2250 1286.0 168.5 13.1 __ —

оплата комунальних 
послуг та 
енергоносіїв

2270 21602.6 16410.8 76.0

окремі заходи по 
реалізації державних 
програм

2282 283.5 209.0 73.7

інші виплати 
населенню

2730 400.0 221,0 55.2 — —

інші поточні видатки 2800 81 1.9 663.1 81,7 - -
капітальні видатки, 
з них

г 12874,6 7014,1 54,5 105,2 105,2 100

придбання
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування

3110 9024.6 5350.0 59.3 105.2 105.2 100

капітальний ремонт 3130 2050,0 107,0 5.2 - -
реконструкція та 
реставрація

3140 1800.0 1557.1 86.5 — —
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Виконання кошторису спеціального фонду по КПКВК 2301170 
«Діагностика і лікування захворювань із впровадженням 

експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони 
здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних

закладах МОЗ України»
Надходження 2021 виконання 

кошторису. %план, 
тис.грн.

факт, 
тис.грн.

надходження всього 370,5 542,4 146,4

від основної діяльності 320,0 491.9 153.7
інші надходження (благодійні внески, 
гранти та дарунки)

50,5 50.5 100,0

Структура витрат в розрізі кодів економічної класифікації видатків

Витрати КЕКВ
використання коштів, 
отриманих як плата 

за послуги

виконан
ня

кошторис
у. %

використання коштів, 
отриманих за іншими 
джерелами власних 

надходжень

виконан
ня

кошторис
у, %

план, 
тис.грн.

факт, 
тис.грн.

план, 
тис.грн.

факт, 
тис.грн.

видатки,всього 365,6 358,3 98,0 61,2 61,2 100,0
поточні видатки, з 
них

145,6 138,3 95,0 27,2 27,2 100,0

предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

2210 88.4 88.3 99.9 10.7 10,7

медикаменти та
перев'язувальні
матеріали

2220 1.5 0.0 16.5 16.5

оплата послуг (крім 
комунальних)

2240 54.8 49.1 89.6 — —

окремі заходи по 
реалізації державних 
програм

2282 9.0 9.0 100.0

капітальні видатки, 
з них

220,0 220,0 100,0 34,0 34,0 100,0

придбання
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування

3110 220.0 220.0 100.0 34.0 34,0 100,0
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Станом на 01 січня 2022 року заборгованість із виплати заробітної 
плати відсутня, проведені розрахунки за спожиті послуги з 
електропостачання та комунальні послуги. Проводиться постійний контроль 
з метою недопущення виникнення заборгованості.

6.24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання 
проявам корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі

З метою забезпечення належної організації роботи із запобігання 
виявлення та протидії корупції в університеті розроблено та реалізовано 
відповідні заходи на 2021 рік (наказ ректора №2505-д від 23.12.2020 року).

За результатами проведеної роботи за вказаний період в університеті:
1) Здійснено підготовку, забезпечення та контроль за здійсненням заходів із 
запобігання корупції, а саме: проведено оцінку корупційних ризиків в 
діяльності Івано-Франківського національного медичного університету в 
2021 році, за результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності 
університету було затверджено звіт та розпочато проведення заходів щодо 
усунення корупційних ризиків (наказом ректора університету №350-д від
18.03.2021 р. «Про проведення оцінки корупційних ризиків в 2021 році»).
2) Забезпечено безперешкодне функціонування внутрішніх та регулярних 
каналів повідомлення про корупційне або пов’язане з корупцією 
правопорушень, а саме: в університеті створені належні умови, щодо 
прийому та розгляду повідомлень від осіб, які добросовісно повідомляють 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».
Вказані повідомлення можуть надходити:

1. На електронну адресу: anticor@ifnmu.edu.ua;
2. На скриньку для звернень про корупцію розміщену в холі центрального 

корпусу ІФНМУ (м.Івано-Франківськ вул.Галицька, 2);
3. Засобами телефонного зв’язку за виділеною телефонною лінією за 

номером +380979949150;
4. Через офіційний вебсайт шляхом заповнення анонімної онлайн-форми 

повідомлення про можливі факти корупційних чи пов’язаних з 
корупцією правопорушень (“Google Forms”);

5. Під час особистого прийому громадян ректором та шляхом звернення 
до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

Розгляд повідомлень здійснюється на підставі Порядку прийняття та 
розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з
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3) Проведено організаційну та роз’яснювальну роботи із запобігання, 
виявлення та протидії корупції, а саме:
- заходи щодо недопущення виникнення потенційного та/або реального 
конфлікту інтересів проводяться на постійній основі.
- на офіційному вебсайті університету створено та розміщено Онлайн-форму 
для надання консультацій та роз'яснень уповноваженою особою з питань 
запобігання та виявлення корупції в ІФНМУ (зчитування онлайн-форми 
можливе шляхом сканування QR коду).
- створено телеграм - канал «Антикорупційний портал ІФНМУ» на 
телекомунікаційній платформі Telegram, для працівників університету та 
осіб, що навчаються для надання методичної допомоги, роз’яснень, 
консультацій в тому числі щодо повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
4) Розроблено та введено в дію відповідні заходи щодо захисту прав 
викривачів.
Затверджено Положення про впровадження механізмів заохочення 
викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в ІФНМУ (наказ 
ректора № 954-д від 26.07.2021 року).
5) Проведено заходи спрямовані на виявлення та усунення корупційних та 
пов'язаних з корупцією правопорушень при проведенні публічної закупівлі. 
Затверджено Методичні рекомендації щодо проведення аналізу потенційних 
та наявних контрагентів в ІФНМУ (наказ ректора №1825-д від 14.12.2021 
року)
6) Проведено заходи спрямовані на запобігання та протидію корупційним 
та злочинним проявам в роботі приймальної комісії університету, а саме: 
проведено на засіданні приймальної комісії роз’яснювальну роботу з членами 
приймальної комісії, щодо суворого дотримання Правил прийому та вимог 
Положення про приймальну комісію, а також Закону України «Про 
запобігання корупції» протокол засідання Приймальної комісії №9 від
24.06.2021 року. Членів приймальної комісії ознайомлено з особливостями 
кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 
відповідальності за порушення законодавства в сфері запобігання і протидії 
корупції (розроблено відповідну пам’ятку).
7) Підвищення кваліфікації в сфері застосування антикорупційного 
законодавства провідним фахівцем з питань запобігання корупції 
здійснюється на постійній основі шляхом самоосвіти, проходження онлайн-
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курсів на громадських навчальних платформах, моніторингу та опрацюванні 
нормативно-правових актів в сфері антикорупнійного законодавства.

Упродовж 2021 року звернень від підприємств, установ, організацій, 
фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян 
щодо фактів корупції на адресу університету не надходило.

Інформації щодо вчинення іншими працівниками медичного 
університету правопорушень, пов’язаних з корупцією чи порушенням 
антикорупнійного законодавства до Івано-Франківського національного 
медичного університету не надходило.

6.25. Подання на затвердження засновнику річного кошторису  
доходів і видатків університету.

Річний кошторис доходів і видатків університету на 2021 рік складено 
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 
державний бюджет України на 2021 рік», Постанови Кабінету Міністрів 
України № 228 від 28 лютого 2002 року «Про затвердження Порядку 
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ», наказу Міністерства фінансів України від 
12.03.2012 року № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування 
економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування 
класифікації кредитування бюджету», наказу Міністерства фінансів України 
від 14.01.2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» на підставі лімітної 
довідки. Обсяги надходжень до спеціального фонду кошторису визначалися 
виходячи з розрахунків, які складаються за кожним джерелом доходів. 
Розподіл видатків спеціального фонду кошторису здійснювався виключно в 
межах і за рахунок відповідних надходжень. При визначенні обсягів видатків 
враховувалася об’єктивна потреба в коштах, виходячи з основних 
виробничих показників і контингенту, обсягу виконуваної роботи, штатної 
чисельності, намічених заходів щодо скорочення витрат у наступному 
періоді. Першочергово забезпечувалися коштами видатки на оплату праці з 
нарахуваннями, комунальні видатки, а також видатки на господарське 
утримання навчального закладу. При визначенні видатків забезпечено режим 
економії коштів і матеріальних цінностей. Річні кошториси на 2021 рік були 
своєчасно подані на затвердження до Міністерства охорони здоров’я 
України.

6.26. Подання засновнику щороку до 01 березня , а також на його 
вимогу звіту про результати виконання умов контракту та дотримання
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Звіт про виконання умов контракту наданий ректором ІФНМУ 21 
лютого 2021 року.

6.27. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом 
громадського самоврядування вищого навчального закладу про 
результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору.

Звіт ректора про результати роботи у 2021 році та виконання 
колективного договору заслухано і схвалено Конференцією трудового 
колективу ІФНМУ 28 грудня 2021 року. Звіт представлений на сайті 
Університету за адресою
https://www .ifnm u.edu.ua/images/diyalnist universitetu/zviti/2021% )

6.28. Розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання 
студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-технічної 
бази, підготовка та оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного 
виховання і спорту у вищому навчальному закладі.

Адміністрація університету приділяє значну увагу розвитку 
матеріально-технічної бази для занять спортом. Упродовж 2021 року 
закуплено спортивний інвентар, бігові доріжки, м'ячі, гантелі різної ваги, 
столи для армспорту, тенісні столи на суму 50 000 грн.; функціонує басейн, 
де мають можливість займатися як студенти, так і працівники університету.

Студенти Університету у 2021 році брали участь у чемпіонатах області 
та міста з футболу та баскетболу. Студент Шваб Олександр став чемпіоном 
України з гирьового спорту. Як студенти так і викладачі з працівниками 
університету беруть участь у внутрішній спартакіаді з міні-футболу, 
баскетболу.

6.29. Призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників і 
головного бухгалтера вищого навчального закладу за погодженням із 
засновником; керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої 
особи) з питань запобігання та виявлення корупції і юрисконсульта 
відповідно до законодавства.

Заступники ректора, головний бухгалтер з моменту укладення 
контракту ректора (26.07.2018 року) на посади не призначалися та з 
Міністерством охорони здоров’я України не погоджувалися, оскільки 
перебували на займаних посадах згідно із раніше укладеними трудовими 
договорами.
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На підставі погодження МОЗ України (лист № 11.3-15/12112/2-21 від
20.04.2021 року Кобрина Тараса Зіновійовича призначено на посаду 
проректора з науково - педагогічної та лікувальної роботи (наказ ректора 
№ 103-0  від 29.04.2021 року).

На підставі погодження МОЗ України (лист №  14-16/1868/-2-20 від
23.01.2020 року) Хомут Уляну Володимирівну призначено на посаду 
начальника юридичного відділу (наказ ректора ІФНМУ № 51-0  від
05.02.2020 року).

На підставі погодження МОЗ України (лист № 09-23/252/14387 від 
03.06.2019 року) Федосенко Наталію Володимирівну призначено на посаду 
провідного фахівця з питань запобігання корупції (наказ ректора ІФНМУ № 
234-0  від 10.06.2019 року.)

6.30. Подання на затвердження засновнику кошторису, плану 
асигнувань загального фонду бюджету та штатного розпису 
університету.

При складанні кошторисів та планів асигнувань загального фонду 
бюджету на 2021 рік університет свої видатки приводив у відповідність до 
бюджетних асигнувань. Показники видатків бюджету які включалися до 
проекту кошторису підтверджені відповідними розрахунками за кожним 
кодом економічної класифікації видатків. При визначенні обсягів видатків 
враховувалася об’єктивна потреба в коштах, виходячи з основних 
виробничих показників і контингенту. Видатки на оплату праці, включені до 
кошторису, відповідають чисельності працівників університету, за штатним 
розписом. Штатний розпис складений у відповідності до типової форми.

Проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, 
планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання 
бюджетних коштів та штатні розписи на 2021 рік разом із підтверджуючими 
розрахунками та економічним обгрунтуванням були надіслані до 
Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності МОЗ України в терміни, визначені у лімітних довідках 
про бюджетні асигнування та кредитування.

6.31. Погодження з засновником своїх відпусток, днів відпочинку, 
закордонних відряджень та відряджень у межах України, а також  
невідкладне інформування засновника про свою тимчасову втрату 
працездатності.

Упродовж 2021 року відпустки ректора погоджувалась з МОЗ України, 
закордонних відряджень не було.
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6.32. Організація внутрішнього контролю у вищому навчальному
закладі відповідно до пункту 3 статті 26 Бюджетного кодексу України

У процесі здійснення своєї фінансово-господарської діяльності 
ІФНМУ дотримується Бюджетного кодексу України, одним з принципів 
якого є принцип цільового й ефективного використання коштів загального і 
спеціального фондів бюджету.

З метою здійснення внутрішнього контролю в Університеті створений 
та функціонує відділ внутрішнього аудиту (наказ від 28.04.2016 року № 463- 
д), основними завданнями якого є проведення контролю та аналіз управління 
бюджетними коштами, їхнє цільове використання; оцінка стану фінансової 
та господарської діяльності університету; запобігання порушення
бюджетного законодавства; правильність ведення бухгалтерського обліку, 
достовірність фінансової і бюджетної звітності. У своїй роботі відділ 
внутрішнього аудиту керується Бюджетним кодексом України, наказами 
МОЗ України, зокрема наказом від 12.06.2017 № 654 «Про затвердження 
Інструкції з організації внутрішнього контролю в апараті Міністерства 
охорони здоров’я України, на підприємствах, у закладах, установах,
організаціях, що належать до сфери управління МОЗ України та Інструкції 
щодо складання адміністративних регламентів в апараті Міністерства 
охорони здоров’я України, на підприємствах, у закладах, установах,
організаціях, що належать до сфери управління МОЗ України», згідно якого 
затверджений План заходів внутрішнього контролю.

6.33. Щорічне погодження із засновником розподілу функціональних 
обов’язків між керівником та заступниками

Заступники ректора виконують свої посадові обов’язки визначені 
Посадовими інструкціями. Крім того, розподіл обов’язків між ректором, 
проректорами та заступниками/д5еАтора погоджено МОЗ України (лист
вхідний номер 757 від 13.07.2024 рою

Ректор

)■

ола РОЖКО
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