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Якісна  та інноваційна освіта –
основа конкурентоспроможності  

Університету



Якість  абітурієнтів

Якість студентів

Якість кадрового складу

Методичне та матеріально-
технічне забезпечення



1303 
299 

За результатами вступної 
кампанії ІФНМУ займає згідно 
рейтингу одне із провідних місць
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за освітніми рівнями  підготовки



Навчалось:
лікарів-інтернів – 1599
лікарів-курсантів – 3195
клінічних ординаторів - 99
Всього: 4893 особи



Докторів наук                         Кандидатів наук

104*

98*

94*

*- в т.ч. 3 сумісники
*- сумісники

553
в т.ч.

55*

520 
в т.ч.

50*

488
в т.ч.

43*

- без наукового ступеня

232
201

257



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. 



12 .06. 2017р. Університет
одним з перших отримав
СЕРТИФІКАТ на систему 

управління якістю
(дійсний до 11червня 

2020року)

Наглядовий аудит за 
сертифікованою системою 
управління якістю
працював в Університеті
7 та 8 червня 2018 року .



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



Відкриті лекції - 75, практичні заняття -81, 
майстер-класи - 22 проведені на кафедрах 
Університету

12 кафедр 
не змогли 
поділитись
своїм досвідом



КафедриРІК
НАВЧАННЯ

ПРОПОЗИЦІЯ ВИБІР

1-й 4/1 2/1

2-й 6/8 1/5

3-й 16/21 10/12

4-й 16/31 10/12

5-й 7/15 4/7

6-й 20/29 4/7

 екстренної та невідкладної
мед. допомоги та 
мед.катастроф;

 українознавства ;
 мовознавства;
 біологічної та медичної хімії ;
 пропедевтики внутрішньої 

медицини;
 клінічної анатомії та 

оперативної хірургії;
 ортопедичної стоматології;
 дерматовенерології;
 внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства;
 урології ,
 травматології ,
 соціально медицини та ООЗ.

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ



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

!!



Оцінка  якості  знань  студентів 
та  лікарів-інтернів 

Підсумковий модульний контроль, 
диференційні  заліки, заліки, іспити

Ректорський контроль

Ліцензійні інтегровані іспити: 
Крок 1, Крок 2, Крок 3

Державна  атестація



Співробітники навчального відділу  відвідали 
та провели аналіз проведення підсумкових 
модульних контролів на 35-ти кафедрах 
Університету.

Типові порушення 
організації  та 
проведення ПМК  

Несвоєчасна підготовка, 
затвердження і ознайомлення 
студентів  з матеріалами ПМК.

Відсутність результатів практичної 
підготовки студентів як 
обов'язкової складової  ПМК.

Порушення регламенту: часові рамки, 
один викладач тощо.

Допущені помилки в оформленні та 
несвоєчасне подання відомостей про 
результати складання ПМК. 



Відділом ЕСТS та моніторингу якості 
освіти спільно з деканатами та 

дирекціями ННІПО , медичного коледжу 
проведено ректорські контролі 

Медичний 
факультет

Крок 1 - 3 РК

Крок 2 - 3 РК

Стоматологічний 
факультет

Крок 1 - 3 РК

Крок 2 - 3 РК 

ФПІГ
Крок 1 - 9 РК

Крок 2 - 9 РК



Фармацевтичний 
факультет

Крок 1 - 9 РК

Медичний 
коледж

Крок 3 “ЗЛП” – 3РК

Крок М “Сестринська
справа” - 5 РК. 

Крок М “Лікувальна справа” - 4 РК   

ННІПО

Крок 2 - 9 РК

Крок 3 “Стоматологія” – 3РК



МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

23

47

2 1

Лікувальна справа

за власним бажанням

за невиконання навчального плану

за порушення навчальної  дисципліни

у зв'язку із переводом

73
(3,1%)

17
(5,8%)

2

14

1

Педіатрія

за власним бажанням

за невиконання навчального плану

за порушення навчальної  дисципліни



СТОМАТОЛОГІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

51
7,8%

6

41

2 2 0

за власним бажання за невиконання навчального плану

за порушення навчальної дисципліни у зв`язку зі смертю

переведення до іншого ЗВО



ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

8

3

денна форма навчання

за невиконання навчального плану за власним бажанням
2

6

3

заочна форма навчання

за невиконання навчального плану

за власним бажанням

порушення умов договору

11
5,1%

11
1,2%



ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

14

64

13
3

за власним бажанням за невиконання навчального плану

за порушення навчальної дисципліни переведення до інших ЗВО

94
6,9%



8

5

25

Інтерни

за власним бажанням

за невиконання навчального плану

не склали КРОК 3

38
2,4%



МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

26
(2,6 %)



Найвищий % відрахувань студентів на 
стоматологічному факультеті
Серед причин домінує невиконання 
навчального плану.

!!



ЗОВНІШНІЙ  АУДИТ

Аналіз результатів складання 
ліцензійного іспиту «Крок 1. ЗЛП» 
студентами-громадянами України. 

Середній показник кількості
студентів, які не склали іспит, по
країні становить 19,1%.
У дев’яти ЗВО, а саме в ДМА, БДМУ,

НМУ, ЗДМУ, ТДМУ, ІФНМУ, ЛНМУ, ВНМУ
та ХНМУ показник кількості
студентів, які не склали іспит, не
перевищує середній показник по
країні. У решти одинадцяти ЗВО
показник кількості цих студентів
перевищує

ІФНМУ 74,1%

Національний 
показник

71,1%

РЕЗУЛЬТАТ  УСПІШНОСТІ 

6 



Аналіз результатів складання ліцензійного 

іспиту «Крок 1. ЗЛП» студентами-
громадянами іноземних країн 

Середній показник кількості іноземних
студентів англомовної форми
навчання, які не склали іспит, по країні
становить 48,2%.
У дев’яти ЗВО, а саме у ТДМУ, ІФНМУ,
ВНМУ, СДУ, БДМУ, ЗДМУ, ХНМУ, ДМА та
ЛНМУ показник кількості іноземних
студентів англомовної форми
навчання, які не склали іспит, не
перевищує середній показник по
країні.

2

Середній показник кількості
іноземних студентів
російськомовної форми навчання,
які не склали іспит, по країні
становить 67,2% У шести ЗВО, а
саме в ДМА, ІФНМУ, ЗДМУ ХНМУ,
ВНМУ та УМСА показник кількості
іноземних студентів
російськомовної форми навчання,
які не склали іспит, не перевищує
середній показник по країні.

2



Аналіз результатів складання ліцензійного 

іспиту «Крок 1.Стоматологія» 
студентами-громадянами України. 

Середній показник кількості
студентів, які не склали іспит, по
країні становить 21.6 %.
У дев’яти ЗВО, що брали участь у
тестуванні, а саме у ДМА, ЗДМУ, БДМУ,
ВНМУ, ІФНМУ, ТДМУ, СДУ, ЛНМУ, ОНМУ
показник кількості студентів, які не
склали іспит, не перевищує середній
по країні. ІФНМУ 65,4

Національний 
показник

60,8

РЕЗУЛЬТАТ  УСПІШНОСТІ 

5



Аналіз результатів складання ліцензійного 

іспиту «Крок 1.Стоматологія» 
студентами-громадянами іноземних країн. 

Середній показник кількості
англомовних студентів, які не
склали іспит, по країні становить
87,3%.

У шести ЗВО, а саме у ЛНМУ,
ІФНМУ, ТДМУ, ВНМУ, УжНУ та
ХНМУ показник кількості
іноземних студентів англомовної
форми навчання, які не склали
іспит, не перевищує середній
показник по країні.

2 Середній показник кількості
україномовних студентів, які не
склали іспит, по країні
становить 85,4%

У ЗВО, а саме у ДМА, ВНМУ,
ІФНМУ та ДМІТНМ показник
кількості іноземних студентів
російськомовної форми
навчання, які не склали іспит,
не перевищує середній
показник по країні. У решти
п’яти ЗВО, а саме у ПВНЗ
«МАЕМ», УжНУ, ХНМУ, УМСА
перевищує середній показник
по країні.

3



Аналіз результатів складання ліцензійного 

іспиту «Крок 1.Фармація» 
студентами-громадянами України.

ІФНМУ 82%

Національний 
показник

-

РЕЗУЛЬТАТ  УСПІШНОСТІ 

Показник кількості студентів-
громадян України, які не 
склали іспит – 4%,
англомовних студентів – 75%



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

ІФНМУ 77,8

Національний показник -

РЕЗУЛЬТАТ  УСПІШНОСТІ 



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

України

ІФНМУ 75,6

Національний 
показник

-

РЕЗУЛЬТАТ  УСПІШНОСТІ 



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

ІФНМУ 76, 8

Національний 
показник

-

РЕЗУЛЬТАТ  УСПІШНОСТІ 

Вітчизн. студенти 56 76,8

Іноземні

студенти

6 58,7



Аналіз результатів складання ліцензійного 

іспиту «Крок 3. Загальна лікарська
підготовка» ( 27.03.2018р.)

ІФНМУ 76,5
Національний 

показник
76.7

РЕЗУЛЬТАТ  УСПІШНОСТІ 

11
З 20 ЗВО, що брали участь у
тестуванні, у одинадцяти ЗВО
– ЗДМУ, ТДМУ, ДНМУ, ЛНМУ,
ЛугДМУ, БДМУ, ДМА, ЗМАПО,
УМСА, ВНМУ та ІФНМУ
показник кількості лікарів-
інтернів, які не склали іспит,
не перевищує середній по
країні показник.

За результатами тестування
національний показник за
субтестом «медична
допомога в бойових умовах»
становить 69,5%, що на
7,2% нижче за
національний показник
(76,7%).



%

РЕЗУЛЬТАТИ СКЛАДАННЯ
ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ 

“КРОК-3. СТОМАТОЛОГІЯ”

72

74

76

78

80

82

2015 2016 2017

79

80,2

76,877,3
78

75,4

ІФНМУ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПОКАЗНИК



Рік Кількість Не склали %
Націон. 

показник, 
%

2015 205 35 17,6 19,1

2016 173 23 13,3 18,4

2017 126 23 18,3 20,1

КІЛЬКІСТЬ ІНТЕРНІВ, ЯКІ НЕ СКЛАЛИ 
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ІСПИТ “КРОК-3. СТОМАТОЛОГІЯ”

у 2015-2017 рр.



Аналіз результатів складання ліцензійного 

іспиту «Крок М. Сестринська справа» 

ІФНМУ 76,0%

Національний 
показник

-

РЕЗУЛЬТАТ  УСПІШНОСТІ 

Аналіз результатів складання ліцензійного 

іспиту «Крок М.Лікувальна справа» 

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

РЕЗУЛЬТАТ  УСПІШНОСТІ 

ІФНМУ 84,4%

Національний 
показник

-



Найвищий результат складання 
ліцензійних інтегрованих іспитів:
“Крок М. Лікувальна справа”, “Крок1” ;
найбільш низький  - “Крок3. Загальна 
лікарська підготовка”

!!



Аналіз результатів 
складання ЗНО

студентами 
медичного коледжу

0

5

10

15

Україна; 14,51 ЗВО по 
Україні; 13,11

медичний 
коледж 

ІФНМУ; 0,47

не подолали поріг

0

10

20

30

40

50

60

ЗВО по Україні медичний коледж ІФНМУ

10,84

1,88

54,05

39,91

30,25

50,23

4,87
7,98

початковий (1-3) середній (4-6) достатній (7-9) високий (10-12)





ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ
зі спеціальностей :

“Лікувальна справа” - 369 (18/4,0%),
“ Педіатрія” – 76



151 (6–3,97%)



54 (2/3,6%)



340 студентів із 46 країн



“Сестринська справа” –98 / 1 (1%) 
“Лікувальна справа” – 53/1 (1,9%)

“Фармація” –59/1 (1,7%)
“Стоматологія ортопедична” – 55/ 5(9,1%)



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



ЗМІНА ПАРАДИГМИ

Головна мета сучасної освіти –
орієнтація на результати навчання, 
зміна знаннєвого підходу в навчанні 

на компетентнісний.



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ

Загальна площа навчально-
практичних центрів 

становить
910 кв. м.



ЗАГАЛЬНА 
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ 

У НПЦ
975



НОВІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ  ЦЕНТРИ

“ФІЗІОЛОГІЯ”



НОВІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ  ЦЕНТРИ

“ПАТОМОРФОЛОГІЯ”



НОВІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ  ЦЕНТРИ

“ЕРГОТЕРАПІЯ”



ЗАВДАННЯ

Кафедрам Університету забезпечити:
ефективне використання НПЦ,
належний рівень роботи студентів  та облік 
практичних навичок студентів. 

Посилення практичної підготовки 
студентів – один з пріоритетних напрямків 
роботи кафедр та відділу практики.  

Продовжити експеримент із запровадження 
ОСКІ на до- та післядипломному етапах 
підготовки фахівців.



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

Кафедри: фізичної реабілітації, ерготерапії
та фізичного виховання,  дитячої хірургії та 
пропедевтики педіатрії, дитячих інфекційних 
хвороб, гуртожиток №4…





ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УНІВЕРСИТЕТУ

На кафедрах Університету 
протягом  року встановлено:
Плазмові телевізори – 6
Комп'ютери – 77
Планшети – 35
Ноутбуки – 20
Камери - 2



961 персональний комп'ютер, 
120 планшетів,
9 серверів; 

1 система накопичення даних;

середня кількість комп’ютерів – 14 

на клас, середнє співвідношення 

кількості студентів на 1 комп’ютер 

складає 6,8. 



Загальні показники відвідуваності 
сайту Університету

2017 рік



Загальні показники відвідуваності 
сайту Університету

2018 рік



Відвідуваність сторінок
(осінній семестр)



Відвідуваність сторінок
(весняний семестр)



Удосконалення інформаційної 
інфраструктури 

Розширено покриття 
мережею WiFi

Встановлено нові 
телевізори



Удосконалення інформаційної 
інфраструктури 

Створено новий розділ сайту для пошуку  
керівних настанов та протоколів



Удосконалення інформаційної 
інфраструктури 

Встановлено систему пошуку та реєстрацій 
на міжнародні наукові конференції



Удосконалення інформаційної 
інфраструктури 

Завдання:

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

 Продовжити роботу із створення нових
«Віртуальних пацієнтів»

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



БІБЛІОТЕКА

У бібліотеці Університету наявні 
близько 1500 примірників 
оригінальної англомовної літератури, з 
них - 700 підручників. 

1 020 000,00 грн.

1 025 000,00 грн.

1 030 000,00 грн.

1 035 000,00 грн.

1 040 000,00 грн.

1 045 000,00 грн.

1 050 000,00 грн.

1 055 000,00 грн.

1 060 000,00 грн.

1 065 000,00 грн.

1 036 591,04 грн.

1 050 709,51 грн.

1 060 600,60 грн.

2016 р. 2017 р. 2018 р.

(станом на  27.08.2018 р.)



Співробітниками  Університету 
упродовж 2017 року видано: 

підручників - 5 (всі з грифом),
навчальних посібників – 16 (4 із грифом), 
навчально-методичних посібників – 27, 
методичних рекомендацій  - 59,
монографій – 15 ,
типових програм – 4

ВИДАВНИЧА   ДІЯЛЬНІСТЬ



Недостатньо забезпечені наступні 
дисципліни:

Медичний  факультет 
Мікробіологія 

Гігієна та екологія 

Медична інформатика 

Соціальна медицина, громадське здоров’я 

Медична психологія 

Офтальмологія 

Дерматологія, венерологія  

Нейрохірургія

Анестезіологія та інтенсивна терапія  

Секційний курс 



Стоматологічний факультет 

Соціальна медицина, громадське здоров’я та 

доказова медицина 

Економіка охорони здоров'я

Фармацевтичний факультет 

Інформаційні технології у фармації

Перша долікарська допомога з ознайомчою

медичною практикою 

Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки

Ресурсознавство лікарських рослин

Стандартизація лікарських засобів



Курси підвищення  педагогічної кваліфікації  
на  ФПК  впродовж 2017-2018н.року пройшли 140 осіб: 
18 професорів, 54 доценти, 68 асистентів.

ПІДГОТОВКА  КАДРІВ  У  ІФНМУ

Tренінговий Центр для викладачів ІФНМУ

Курси педагогічної 

майстерності для молодих 

викладачів в рамках розвитку 

проекту «Модернізація 

медичної освіти (першого 

циклу) в країнах Східного 

Сусідства» (TEMPUS 

MUMEENA)



 Підвищення мовної 
майстерності викладачів 

Відповідно до  укладеного
10 лютого 2017 року договору про співпрацю 

між ІФНМУ та Grade Education Centre,  
університет набув статусу підготовчого центру 

Cambridge English Language Assessment та 
отримав відповідний сертифікат

«Удосконалення професійної іноземної 

мови”; за напрямком підготовки до 

іспиту FCE з англійської мови -81,на 

рівень В2 (за програмами Cambridge

English Language Assesment) викладачів 

підтвердили рівень знань В2 і вище 

англійської мови за шкалою CEFR 

(«Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти») -48, В1-33.

Інтерактивні методи 
навчання в підготовці 

студента-медика



Результати складання іспиту FCE 

з англійської мови на рівень В 2

24.02.2018 р. 09.06.2018 р.

Кількість осіб, що 

складали іспит – 29

Кількість осіб, що 

складали іспит – 19

С1 2 С1 1

В2+ 2 В2+ 2

В2 10 В2 8

В1 15 В1 8



Отримані                
сертифікати

5 сертифікатів 4 сертифікати  3 сертифікати 2 сертифікати 1сертифікат

Отримані   

1. Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини В2+ В2 В1 В2 В2

1. Кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства С1 В2 В2 В1

2. Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства В2 В1 В1 В1

3. Кафедра мовознавства С1 С1 В2+ В2

4. Кафедра неврології і нейрохірургії В2 В2 С1 В1

1. Кафедра педіатрії С1 В1 В1

2. Кафедра організації та економіки фармації і технології В2+ В1 В1

3. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології В2 В2 В1

4. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології В2 В1 В1

5. Кафедра внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені академіка  Є.М. Нейка В2 В1 В1

6. Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії В2+ В1 В2

7. Кафедра анатомії людини В2 В1 В1

1. Кафедра отоларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї В2+ В1

2. Кафедра терапевтичної стоматології В2 В1

3. Кафедра дерматології та венерології В2 В2

4. Кафедра патофізіології В2 В2+

5. Кафедра дитячої стоматології В2 В2+

6. Кафедра хірургії №1 В1 В1

7. Кафедра дитячих інфекційних хвороб В1 В1

8. Кафедра гігієни та екології В1 В1

1
кафедра

4
кафедри

7
кафедр

8
кафедр

19
кафедр



1. Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики C1

2. Кафедра хірургії ННІ ПО B2+

3. Кафедра гістології, цитології та ембріології B2+

4. Кафедра урології B2+

5. Кафедра травматології та ортопедії B2+

6. Кафедра онкології B2

7. Кафедра терапії і сімейної медицини ПО B2

8. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини B2

9. Кафедра фармації B2

10. Кафедра фізіології B2

11. Кафедра акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового B2

12. Кафедра стоматології ПО B2

13. Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені 

професора Бережницького

B1

14. Кафедра біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка B1

15. Кафедра радіології та радіаційної медицини B1

16. Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії В1

17. Кафедра медичної біології і медичної генетики В1

18. Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб В1

19. Кафедра хірургії стоматологічного факультету В1



ВИКЛИКИ ЧАСУ

Проведення МОН України ЗНО 
з англійської мови для англомовних 
студентів у 20 19 році.



ОПОРНІ КАФЕДРИ:
Українознавства, Мовознавства

Стоматології ННІПО, Терапії і сімейної 
медицини ННІПО

Семінар-нарада «Актуальні питання 
викладання дисципліни «Українська 
мова як іноземна: презентація проекту 
міжкафедрального підручника» (з 
дистанційною участю фахівців 
однопрофільних кафедр ЗВО МОЗ 
України)». 

Засідання опорної кафедри
стоматології ННІПО, на якому
науковці з різних університетів
України обговорили
післядипломне навчання зубних
техніків.



Науково-практична конференція
з міжнародною участю
«Стандарти діагностики та
лікування захворювань
внутрішніх органів». Таким
поважним заходом своє 25-річчя
відзначила кафедра терапії і
сімейної медицини
післядипломної освіти.



Презентація для студентів
українського історико-
драматичного фільму «Жива»
та зустріч з виконавицею
головної ролі, Заслуженою
артисткою України Ольгою
Комановською.

Науково-практична конференція на
тему «Русалка Дністровая» —
перша книга українською мовою в
Галичині, загальнонаціональний та
європейський контекст».

За активної участі співробітників кафедр
Українознавства, Мовознавства та бібліотеки
проведено :



Науково-методична конференція з міжнародною участю 
«Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу». 
Участь в конференції взяли представники закладів вищої та післядипломної 

освіти Києва, Львова, Полтави, Запоріжжя, Івано-Франківська, Державної 

медичної вищої професійної школи в Ополе (Польща), менеджер розвитку 

«Cambridge English Language Assessment» в Україні Д.Сіжук, 



МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

Укладено 7 нових угод щодо
розвитку наукового
співробітництва, реалізації
дослідницьких та
навчальних проектів:

Гуманітарно-економічна академія в 
Лодзі (Лодзь, Польща)
- Вища державна професійна школа в 
Хелмі (Хелм, Польща)
- Тартуський університет (Тарту, 
Естонія)
- Карлів університет (Прага, Чехія)
- Школа медицини Університету Лідса
(Лідс, Великобританія)
-Collegium Masoviense Вища школа 
наук про здоров'я (Жирардув, Польща)
-Університет Вальядоліду (Іспанія)



Делегація 
Гуманітарно-
економічної 
академії у 
Лодзі 
(Польща). 

Лекція практикуючої медичної
сестри з німецького хоспісу
міста Мюнстер (Західна
Вестфалія) Хайнке
Боннінгсгаузен про
сестринський аспект
організації надання та
практики паліативної та
хоспісної допомоги в
Німеччині.



ІФНМУ відвідали ректор Вищої 
медичної школи в Ополє
доктор Томаш Халскі та керівник 
відділу міжнародних відносин і 
співпраці Мальгожата Житкевич. 



З робочим візитом в Індії 
проректор з науково-педагогічної 
роботи (міжнародні зв’язки) 
доц.С.Ф. Кобець, який  
презентував Університет з метою 
заохочення майбутніх 
абітурієнтів вступати до ІФНМУ.

Професор В.С. Сулима був
учасником Європейського
міжнародного конгресу
ортопедів (EFORT), який
цього року проходив у
Барселоні (Іспанія).

Асистент кафедри хірургії Олексій 
Гудз став переможцем 
стипендійної програми Асоціації 
судинних хірургів США. 



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

Офіційний візит представників
міжнародного відділу ІФНМУ до міста
Бая-Маре (повіт Марамуреш, 
Румунія), участь у міжнародній
конференції та виставці медичного
обладнання.



Стажування доцента
кафедри дитячих хвороб
ННІПО Ярослав Семковича в
Тартуській університетській
клініці (Естонія)

У клініках м. Жешува
(Польща) побували
п’ятикурсник Богдан Гуцол і
студент шостого курсу Олег
Жиляк.



Вже вдруге взяли участь у 
міжнародній конференції в в місті 
Ополе (Польща) «2nd International 
Young Researchers Conference». 
Наші юні науковці стали 
лауреатами престижного форуму.



ОЦІНКА  ЯКОСТІ  НАШОЇ  РОБОТИ



ВІДЗНАКИ



Студентки п’ятого курсу медичного 
факультету гідно представили наш 
університет та кафедру внутрішньої 
медицини №1, клінічної імунології та 
алергології імені академіка Нейка Є.М., 
команду ІФНМУ нагороджено дипломом І 
ступеня. Студентка Вікторія Маланчук
отримала диплом ІІІ ступеня, Мар’яна 
Купчак отримала грамоту за найкраще 
вирішення задачі з імунології, а грамоту 
за найкраще вирішення задачі з 
алергології отримала Вікторія Коколин.

Студенти ІФНМУ гідно представили 
університет і кафедру інфекційних 
хвороб та епідеміології: Надія 
Яремків здобула 3 місце, а 
Олександра Веприк отримала 
диплом «За найкраще клінічне 
обстеження хворого».



НА 2-му етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади з медицини
надзвичайних ситуацій та
домедичної допомоги в
екстремальних ситуаціях ІФНМУ
гідно представили студенти
медичного факультету 2 курсу 84
групи Андрій Гулик та Андрій
Чверенчук, які посіли друге місце.

У трійку призерів всеукраїнської 
олімпіади з біології серед студентів 
закладів вищої освіти I-II рівнів 
акредитації. увійшла студентка 
першого курсу медичного коледжу 
ІФНМУ Діана Кіс.

Андрій Андрусишин (6 курс 1 група) 
та Катерина Масляк (3 курс 1 група) 
нагороджені дипломами 1  ступеня 
за виступи на  2-му з'їзді з біоетики.



IIІ місце у конкурсі професійної
майстерності «Краща медична сестра»
серед випускників медичних коледжів
Прикарпаття спеціальності
«Сестринська справа” посіла студентка
четвертого курсу 26 групи Юлія
Мединська.

Першокурсниця медичного коледжу 
Івано-Франківського національного 
медичного університету Марія Дуда 
посіла третє місце на II етапі 
Всеукраїнської олімпіади з 
математики серед закладів вищої 
освіти I-II рівнів акредитації.



Олександр Шваб у складі збірної
команди України виборов дві
срібні нагороди чемпіонат Європи
з гирьового спорту серед дорослих
та юніорів!

Студенти Івано-Франківського
національного медичного
університету стали першими в Україні,
які заявились на «Гонку Нації» як
університетська команда.

Другий футбольний турнір 
пам’яті загиблого в АТО 
випускника Університету 
Ярослава Чомка.



«Прикарпатський науковий пікнік»

У рамках акції «Руки допомоги» студенти 
медичного коледжу разом зі своїми кураторами 
О. Готюр та Л.і Сливки відвідали вихованців 
Коломийського дитячого будинку-інтернату.



3-й  БЛАГОДІЙНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ  БАЛ



Студенти п’ятого курсу Василь
Шиманський. Роман Вінтоняк, Христина
Богдан, Любов Вірстюк, Анна
Тарнавська, Любомир Шинкарук,
Борислав Глуник, Любомир Джусь
відвідали вдома і привітали з Днем
перемоги ветеранів Миколу Охріменка,,
та Аркадія Прокопченка.я



Подяки від міського голови Івано-
Франківська за вагомий внесок в
реалізацію молодіжної політики міста
отримали голова Студентського
парламенту Олег Тромбола та його
помічники Іван Бойчук, Вікторія
Боліновська, Максим Гирич.

Івано-Франківський медуніверситет
потрапив у п'ятірку
найпопулярніших медичних вишів
країни

За даними МОЗ України від 27 серпня 2018 року



ВИКЛИКИ ЧАСУ

Ліцензування освітньої діяльності 
Університету  і підтвердження 
статусу національного.



Дирекції ННІПО, деканатам, дирекції медичного
коледжу, відділу ЕКТС, ВІАЗ, кафедрам Університету:
забезпечити підвищення рівня підготовки
студентів та лікарів-інтернів до ліцензійних
інтегрованих іспитів Крок;
Зокрема, посилити контроль за підготовкою:
лікарів-інтернів до Крок 3 Загальна лікарська
підготовка на профільних кафедрах;
До Крок 2 на випускаючих кафедрах,
до Крок 1 з дисциплін, показники яких нижчі за
національні 2018 року.

ЗАВДАННЯ



ЗАВДАННЯ

Продовжити роботу щодо забезпечення
навчально-практичних центрів для підготовки
студентів та лікарів-інтернів сучасними
муляжами, манекенами та симуляційними
програмами.

Посилити контроль з боку завідувачів
кафедрами та керівників структурних
підрозділів за веденням документації
відповідно з врахуванням стандартів
системи управління якістю в Університеті.



Активізувати роботу кафедр із написання
підручників і посібників з дисциплін, які мають низький
рівень забезпеченості.

Оновлювати бібліотечну базу навчальною
літературою з врахуванням контингенту студентів
та забезпеченості з окремих дисциплін, зокрема
оригінальними англомовними підручниками та
посібниками.
Створити умови для підвищення кваліфікації

необхідної кількості викладачів, зокрема за програмами
використання сучасних технологій.

Запроваджувати новітні технології навчання та
програми для комп'ютерного тестування студентів і
лікарів-інтернів.

ЗАВДАННЯ



ЗАВДАННЯ

Продовжити роботу з удосконалення
системи підготовки та збільшити кількість
викладачів, що вільно володіють англійською
мовою.

Активізувати роботу з академічного
обміну студентами між українськими та
закордонними вищими навчальними закладами.

Системна робота з контингентом
іноземних громадян.



Спільно з органами студентського
самоврядування забезпечувати оперативне вирішення
побутових та соціальних проблем студентів,
проводити роботу з поліпшення умов проживання
студентів у гуртожитках.

Продовжити роботу із покращення
матеріально-технічної бази Університету.

ЗАВДАННЯ



Дякую за

увагу!

“Є достатньо світла 
для того, хто хоче 
побачити…”
Л. Паскаль


