
ПІДСУМКИ РОБОТИ 
КОЛЕКТИВУ  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

в осінньому семестрі 2018-2019н.р. 
та ЗАВДАННЯ на весняний семестр



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



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ
медичний факультет - 2638,

стоматологічний факультет – 597,
фармацевтичний факультет –780, 
факультет підготовки іноземних 
громадян - 1389,
Медичний коледж – 815,
Підготовче відділення – 34.

ВСЬОГО – 6219 студентів



Контингент студентів 
за освітніми рівнями  підготовки
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Якісна  та інноваційна освіта –
основа конкурентоспроможності  

Університету



ВНУТРІШНЯ  СИСТЕМА  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ

Законами України "Про освіту" і "Про вищу освіту", Національною 
стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, проектами 
освітніх стандартів та

Законами України "Про освіту" і "Про вищу 
освіту", Національною стратегією розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року, 
Ліцензійними умовами провадження 
освітньої діяльності, проектами освітніх 
стандартів та нових акредитаційних умов 
заклади вищої освіти зобов'язані створити 
ефективні внутрішні системи забезпечення 
якості освіти. 



ВНУТРІШНІЙ  АУДИТ

СЕРТИФІКОВАНІ
АУДИТОРИ 

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ 
ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ

МОНІТОРИНГОВА
ГРУПА З ПЕРЕВІРКИ 

ЯКОСТІ   ПРОВЕДЕННЯ 
ЛЕКЦІЙ 

МОНІТОРИНГОВА
ГРУПА З ПЕРЕВІРКИ 

ЯКОСТІ   ПРОВЕДЕННЯ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

КОНКУРСНА 
КОМІСІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

ДЕКАНАТИ



Співробітники навчального відділу  відвідали 
43 кафедри Університету

несвоєчасне оновлення 
календарно-тематичних 
планів лекцій та практичних 
занять на стендах кафедр

Типові 
невідповідності

відсутність чіткого розподілу аудиторій 
для кожної групи згідно розкладу

12 кафедр  (ПМК, невідповідність - усне питання 

викладач вибирав сам, запропоновано зробити цифри для 

вибору студентами питання).

на усній частині ПМК студенти позбавлені 

права вибору питань



МОНІТОРИНГ    РОБОТИ  КАФЕДР 

Кафедрам, які проводять заняття на
декількох клінічних базах, подати чітку
інформацію на сайт Університету та до
деканатів, де і для яких підгруп будуть
проводитися заняття.



До 9.01.2019р.

Розподіл груп на клінічних базах подали кафедри:
1.Акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового
2.Анестезіології та інтенсивної терапії 
3.Внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. акад. Є. М. Нейка
4.Внутрішньої медицини №2 та медсестринства
5.Дитячої стоматології 
6.Дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії 
7.Ендокринології
8.Інфекційних хвороб та епідеміології
9.Клінічної анатомії та оперативної хірургії 
10.Клінічної фармакології і фармакотерапії 
11.Медицини катастроф та військової медицини 
12.Неврології та нейрохірургії 
13.Онкології 
14.Ортопедичної стоматології  
15.Оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови та шиї 
16.Патоморфології та судової медицини
17.Психіатрії, наркології та медичної психології 
18.Стоматології ПО
19.Терапевтичної стоматології
20.Травматології і ортопедії 
21.Урології 
22.Фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
23.Хірургії №2 та кардіохірургії 
24.Хірургічної стоматології 



Відділом ЕСТS та моніторингу якості 
освіти спільно з деканатами та 

дирекціями ННІПО , медичного коледжу 
проведено ректорські контролі 

Медичний 
факультет

ЄДКІ (1-й етап) – 1 РК

Крок 2 - 2  РК    

Стоматологічний 
факультет

ЄДКІ (1-й етап) – 2 РК
(українською та англійською 

мовами)

Крок 2 - 2 РК



Фармацевтичний 
факультет

ЄДКІ (1-й етап) – 3 РК

Медичний 
коледж

Крок 3 “ЗЛП” – 2РК

Крок М “Сестринська 
справа” - 2  РК. 

Крок М “Лікувальна справа” - 2  РК   

ННІПО

Крок 3 “Стоматологія” – 2РК



Медицина ЄДКІ (1-й етап) – 1 РК

Крок 2 - 1 РК    

Стоматологія ЄДКІ (1-й етап) – 2 РК

Крок 2 - 2 РК

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Лікувальна 
справа

Фармація
ЄДКІ (1-й етап) – 1 РК

Крок 2 - 1 РК



Медицина ЄДКІ (1-й етап) – 1 РК

Крок 2 - 1 РК    

Стоматологія ЄДКІ (1-й етап) – 2 РК

Крок 2 - 2 РК

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Лікувальна 
справа

Фармація
ЄДКІ (1-й етап) – 1 РК

Крок 2 - 1 РК



Відкриті лекції, практичні заняття,майстер-класи

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

післядипломної 
освіти, 
Травматології.



ЗОВНІШНІЙ 
АУДИТ



ЗОВНІШНІЙ 
АУДИТ



МЕДИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ9

5

3

за власним бажанням за невиконання навчального плану у зв'язку з переведенням до іншого ВНЗ

17 (0,7%)

2

1

1

за власним бажанням за невиконання навчального плану у зв'язку з переведенням до іншого ВНЗ

4 (1,3%)

Медицина

Педіатрія



Фізична терапія, ерготерапія

2

1

за власним бажанням за невиконання навчального плану

3 (2,6%)



СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

5

3

2

за власним бажанням за невиконання навчального плану

за порушення навчальної дисципліни

10
(1,74%)



ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ 
ГРОМАДЯН 

7

21

1

за власним бажанням

за невиконання навчального плану

у зв'язку з переведенням до іншого ВНЗ

29
(2,1 %)



ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

3

1

Денна форма

за власним бажанням

за невиконання навчального плану

4 
(1,7%)

2

3

3

Заочна форма

за власним бажанням

за невиконання навчального плану

за порушення умов договору

7
(1,3%)



МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

3

2

за власним бажанням за невиконання навчального плану

5
(0,6%)



Навчалось:
лікарів-інтернів – 1090,
лікарів-курсантів –1345, 
клінічних ординаторів -62
Всього: 2497 особи



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

3

1

1

за власним бажанням

за невиконання навчального плану

у зв'язку із зміною місця проходження очної частини

5
(0,5%)



Найвищий % відрахувань студентів на 
ФПІГ, стоматологічному та 
фармацевтичному (очна форма навчання)
факультетах.
Серед причин домінує невиконання 
навчального плану.

!!
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ПРОПУСКИ  ЗАНЯТЬ
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Факультет підготовки іноземних громадян



Найбільша кількість пропусків у студентів
стоматологічного та фармацевтичного 
факультетів (очна форма);
Серед студентів ФПІГ – з спеціальностей 
«Стоматологія» і «Фармація»;
З неповажної  причини – збільшилась 
кількість у студентів ФПІГ.

!!



ВИРОБНИЧІ ЗБОРИ

Виробничі збори проведені на 
випускних  та третіх курсах.  



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Організація навчального процесу;
Іспити ЄДКІ та ОСКІ;
Забезпечення навчальною 
літературою, доступність 
методичних матеріалів кафедр;
Матеріально-технічна база кафедр;
Умови проживання в гуртожитках;
Права і обов'язки студентів, зокрема 
іноземних громадян.



від 28 березня 2018 р. № 334

Київ

Про затвердження Порядку здійснення єдиного

державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів

ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі

знань “22 Охорона здоров’я”

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6

Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів

України постановляє:

Установити, що атестація здобувачів ступеня вищої

освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22

Охорона здоров’я” здійснюється у формі єдиного

державного кваліфікаційного іспиту.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. № 334

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


Спеціальність Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту

перший етап (на третьому
році навчання)

другий етап (на 
п’ятому році навчання)

другий етап (на 
шостому році

навчання)

221 Стоматологія КРОК 1;
англійська мова
професійного спрямування

КРОК 2;
практичний
(клінічний) іспит

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

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

225 Медична психологія КРОК 1;
англійська мова 
професійного спрямування

КРОК 2

226 Фармація, промислова 
фармація

КРОК 1;
англійська мова 
професійного спрямування

КРОК 2

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

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

ЕТАПИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

кваліфікаційного іспиту для спеціальностей галузі знань 

“22 охорона здоров’я”



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ

Загальна площа 
навчально-практичних 

центрів становить
1055 кв. м.



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

НОВИЙ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ 
ЦЕНТР



Оновлена база кафедри 
дитячої хірургії  та 
пропедевтики  педіатрії



Оновлена база
кафедри дитячих 

інфекційних хвороб



Оновлена база
кафедри фізичної 

реабілітації



Вперше на базі НПЦ кафедри медицини
катастроф та військової медицини на першому
двомісячному курсі “Про удосконалення
підготовки надання домедичної допомоги осіб,
які не мають медичної освіти” в ІФНМУ
навчалися 63 співробітники різних підрозділів
Національної поліції Прикарпаття.



Пілотний проект ОСКІ стартував у ННІПО як складова державної
атестації лікарів-інтернів на кафедрах: педіатрії, хірургії,
акушерства та гінекології, курсі офтальмології.



Впровадження пілотного  проекту ОСКІ у ННІПО як складової 
державної атестації лікарів-інтернів за спеціальностями: 
радіологія, неврологія, МНС, інфекційні хвороби, пульмонологія і 
фтизіатрія, дерматовенерологія, психіатрія.



ЗАВДАННЯ

 Забезпечити підготовку студентів 
Університету до складання єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту.
 Продовжити роботу щодо забезпечення 
навчально-практичних центрів для 
підготовки студентів та лікарів-інтернів 
сучасними муляжами, манекенами та 
симуляційними програмами відповідно до 
вимог нових стандартів освіти.
 Кафедрам Університету забезпечити 
ефективне використання НПЦ,  належний 
рівень роботи студентів  та облік практичних 
навичок.



 Продовжити запровадження ОСКІ на
післядипломній освіті.
 Провести підготовчу роботу для
запровадження ОСКІ як складової державної
атестації магістрів стоматології та
медицини:
удосконалити Положення про організацію та
проведення ОСКІ;
на засіданнях циклових методичних комісій
медичного та стоматологічного факультетів
розглянути питання проведення ОСКІ з
врахуванням особливостей підготовки
магістрів медицини та стоматології.

ЗАВДАННЯ



На кафедрах Університету 
протягом  року встановлено:
Плазмові телевізори – 3
Комп'ютери – 67
Планшети – 25
Ноутбуки – 10
Камери - 2

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УНІВЕРСИТЕТУ



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

1 система накопичення даних



ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УНІВЕРСИТЕТУ

• Підключено до університетської мережі 
навчально -практичні центрикафедр:

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

медицини), фізичної реабілітації та 
спортивної медицини (амбулаторія
Чукалівка, Крихівці, Іваниківка). 
Амбулаторії забезпечені технічним
обладнанням.



ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УНІВЕРСИТЕТУ

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

здоров'я,



ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УНІВЕРСИТЕТУ

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

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



ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УНІВЕРСИТЕТУ

• Проведено успішний експеримент із 
застосування інтерактивних технологій 
навчання під час читання лекцій на базі 
кафедр біологічної та медичної хімії, 
кафедри внутрішньої медицини №1. 

Дана технологія може бути  рекомендованою
до широкого впровадження кафедрами 
Університету.



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

 Продовжити роботу зі створення нових
«Віртуальних пацієнтів».

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

 Продовжити роботи з реорганізації мережі
Університету та модернізації Wi-Fi доступу до
мережі університету, хмари університету та
мережі Internet.

ЗАВДАННЯ



Під час проведення навчальних занять 
широко запроваджувати  новітні 
інтерактивні технології навчання, зокрема
змішаної моделі навчання  (e-learning) на 
базі хмари Університету.



Бібліотека отримала близько 
1500 примірників оригінальної 
англомовної літератури, з них –
700 підручників. 
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1526518,87.

БІБЛІОТЕКА



У рамках Міжнародного Тижня  Відкритого доступу, 

що проходив під гаслом: «Створення рівних умов для 

відкритих знань» у читальному залі гуртожитку № 1-2

було запроваджено вільний доступ до іноземної

літератури.



Сторінками української книги 
(до 100-річчя Західноукраїнської 
Народної Республіки)    

Зустріч з академіком  
Володимиром Качканом і 
презентація книг «50 філософем » 
та «Той, що бачить вічність».

З нами свята Віра, з нами Бог і правда

(до Дня захисника України) –

зустріч з Михайлом Паньківим –

Заслуженим працівником культури 

України, лауреатом Всеукраїнської 

премії ім. П.Чубинського, обласних 

премій ім. І.Вагилевича та 

І.Крип’якевича



«У моїй душі є свій шлях»

виставка живопису доцента кафедри 

українознавства і філософії

Алли Сініциної

Міжнародна конференція

«Доктор Остап Селянський –

відродження пам’яті через роки»

(до 120-ліття від дня народження) 

Андріївські вечорниці



Всеукраїнський 

тиждень права 

День пам’яті жертв 

Голодомору 

Фестиваль «Читач року», започаткований 

Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича  

Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка Номінація 

“Найактивніший читач»

Номінант від бібліотеки ІФНМУ 

Грималюк Ростислав  

студент 5 курсу стоматологічного 

факультету.



Співробітниками  Університету 
видано: 

підручників - 7,
навчальних посібників – 20,
навчально-методичних посібників – 35,
методичних рекомендацій - 10,
монографій – 7,
 на електронних носіях – 10.

ВИДАВНИЧА   ДІЯЛЬНІСТЬ



Недостатньо забезпечені новою літературою 
для англомовних студентів наступні 

дисципліни:
анатомія людини; 
гістологія, цитологія, ембріологія;
мікробіологія, вірусологія та імунологія; 
загальна хірургія; 
патоморфологія; 
соціальна медицина і громадське здоров’я; 
психіатрія, наркологія; 
дерматологія, венерологія; 
онкологія; 
радіаційна медицина; 
нейрохірургія; 
секційний курс.



!!!



ЗАВДАННЯ

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

 Затвердження навчально-методичної
літератури, яка створена співробітниками
кафедр, проводити згідно діючого
університетського Положення.

 Терміново переглянути інформацію про
видавничу діяльність кафедр і подати до
навчального відділу згідно взірця.



Навчальний процес забезпечували

докторів наук – 111/101

кандидатів наук –538 /480

професорів - 91/85

 доцентів – 341/327

в.о. доцентів - 84



ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ

Упродовж осіннього семестру 2018-2019 н.р.
курси підвищення кваліфікації пройшли - 89 осіб,
зокрема:
 - завідувачі кафедр – 7 осіб;
 - доценти кафедр – 36 осіб;
 - асистенти кафедр – 46 осіб.
Бази стажування:
 ННЦ НМУ - 22 особи (асистенти кафедр –

первинні);
 НФУ - 1 особа;
 ХМАПО - 58 осіб
 ІППО - 4 особи;
 ПНУ - 2 особи;
 УМО НАН України - 2 особи.



ІФНМУ отримав нагороду за добру підготовку слухачів до екзамену 
FCE (First Certificate of English), зосібна за цілеспрямовану роботу у 
поширенні Cambridge English Qualifications та допомогу слухачам 
удосконалити свої знання англійської мови відповідно до світових 
стандартів. 

 Підвищення мовної майстерності 
викладачів 



ОПОРНІ КАФЕДРИ:
Українознавства, Мовознавства

Стоматології ННІПО

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

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



9 листопада студенти 
Університету приймали 
участь у написанні 
радіодиктанту національної 
єдності. 

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



МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

Івано-Франківський національний
медичний університет відвідала
делегація з Франції, яка приїхала до
Івано-Франківська для вручення премії
ПАРЄ в галузі європейської інтеграції.

Зустріч з директором
департаменту міжнародного
співробітництва заступником
мера польського міста Люблін

Кжиштофом Лятка.

ІФНМУ відвідав ректор 
Європейського університету
Тбілісі Лаша Канделакішвілі.



МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

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

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



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

МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

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

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



Асистентка кафедри 
психіатрії, наркології та 
медичної психології 
Анастасія-Катерина Медвідь
повернулася зі стажування 
молодих психологів у Афінах 
(Греція). 

МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

Доценти кафедри 
дитячих хвороб ННІПО 
Ярослав Семкович та 
Віра Сем’янчук на 
конференції в Парижі.

В.о. доцента кафедри
ендокринології
Тамара Вацеба
пройшла науково-
педагогічне
стажування в клініці
медичного
університету
Вроцлава.



Лікар-інтерн Марта 
Данилко на стажуванні 
в університетській 
клініці акушерства та 
гінекології міста Ульм, 
Німеччина

МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

Стажування Богдана 
Гуцола
у Варшавському

медичному університеті,
Срібний грант від 
Європейського 
респіраторного 
товариства 
отримала  кафедра 
фтизіатрії ( Ірина 
Савеліхіна та Ксенія
Островська)

Ігор Балюк під час цьогорічних літніх 
канікул волонтерив у далекій Індії. 



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

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



Музей історії розвитку
медицини Прикарпаття.

Виставка, приурочена п’ятій річниці 
Революції Гідності. 

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

ветерана  Миколи Кардащука

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ 
СТУДЕНТСТВА 



«Збудуємо майбутнє разом!», —
саме з таким лозунгом члени 
Студентського наукового 
товариства відвідали «Ярмарок 
кар’єри» у загальноосвітній школі 
І-ІІІ ступенів села Тисменичани
Надвірнянського району.

20 вересня, студенти Університету
вкотре стали активними учасниками
«Наукового пікніка», який цього разу 
відбувся в Богородчанській ЗОШ І-ІІІ ст. 
№1 ім. О. Гірника.

Участь в ямарці професій «Синергія 
громади та освіти» в рамках 
програми «Наука та знання – для 
Обласних Територіальних Громад», 
розробленої регіональним відділенням 
ВАОМС «Асоціація міст України». 



Кафедра стоматології ННІПО провела
санітарно-просвітницьку роботу з
профілактики стоматологічних
захворювань з учнями Крихівецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів.

У міському навчально-
реабілітаційному центрі №2
свято для дітей організували
студенти медичного коледжу.

Куратори разом зі студентами

побували в навчально-
реабілітаційному центрі по вулиці
Хоткевича в Івано-Франківську, де
перебувають дітки з порушенням
фізичного та інтелектуального
розвитку.



Студенти 84 групи ІІ курсу з
куратором групи, кандидатом
медичних наук Ольгою Іванців
відвідали діток у дитячому
будинку в селі Крихівцях.

Студенти 49 групи другого курсу 
відвідали дитячий притулок, по 
вулиці Набережна 34б Івано-
Франківська, 

«Руки допомоги» - студенти
медичного коледжу разом зі
своїми кураторами в холі
центрального корпусу влаштували
благодійний ярмарок для допомоги
дітям-сиротам.



Студентська організація EMSA
ініціювала придбання лампи
фототерапії для обласного
перинатального центру. 

В Івано-Франківському обласному 
центрі соціально-психологічно 
реабілітації дітей відкрили 
стоматологічний кабінет за участю 
кафедри стоматології ННІПО. 

Іменні дерева героїв посадили 
студенти – фізичні терапевти разом 
з куратором  в рамках акції “ Сад 
памяті”.



ВІДЗНАКИ

Гран-прі у номінації
«Розвиток студентського
самоврядування у вищому
навчальному закладі».
ІФНМУ удостоєний 
почесного звання «Лідер 
вищої освіти України». 



Олександр Шваб у складі
національної збірної
команди України виборов
одразу дві срібні нагороди
на чемпіонаті світу з
гирьового спорту серед
юніорів.

У складі збірної України
низку медалей виборола
викладач кафедри фізичної
реабілітації, ерготерапії та
фізичного виховання
Наталія Жилюк на 13-му
чемпіонаті Європи з
веслування.



Диплом лауреата I премії
здобула студентка четвертого
курсу Христина Лікар та
студентки-першокурсниці Юлія і
Тетяна Барбанови, які також
стали лауреатами першої
премії.

Дует «Дністрові дзвони» у складі
Володимира Жилюка та Іванни Максимчук
здобув перше місце у номінації «Вокальний
дует (акапельне виконання)» на VIII
Всеукраїнському студентському
фестивалі естрадної пісні «Пісня буде
поміж нас»



Відзнаки міського голови п. Р. Марцинківа для активних студентів
та інтернів ІФНМУ 



ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

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

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

 Приведення освітніх програм усіх рівнів у 
відповідність до стандартів.

 Удосконалення цілісної внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності 
Університету.

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



ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

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

 Продовжити інтеграцію в міжнародний освітній 
простір. 

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

 Вдосконалення педагогічної майстерності 
викладачів і запровадження нових сучасних методик
викладання.

 Продовжити роботу з модернізації кафедр і 
студентських гуртожитків згідно плану. 



ЦІННОСТІ  УНІВЕРСИТЕТУ:
 Людина,

 Духовність,

 Професіоналізм,

 Служіння,

 Відповідальність,

 Довіра,

 Колегіальність.



Дякую за

увагу!


