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Номінація 2. «Інновації в розвитку

міжнародної співпраці

в закладі освіти»



Закон України 
“Про вищу освіту”

• Державна політика у галузі вищої освіти
ґрунтується на принципах... інтеграції системи
вищої освіти України у світову систему вищої
освіти при збереженні і розвитку досягнень та
традицій української вищої школи

• Держава сприяє міжнародному співробітництву
у галузі вищої освіти і здійснює заходи щодо
розвитку та зміцнення взаємовигідного
міжнародного співробітництва в рамках
двохсторонніх та багатосторонніх угод
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• ангіологічна клініка 
університету 
Дюсельдорфа (ФРН)

• медичний факультет 
університету 
Барселони та 
університету Мадрида 
(Іспанія)

Наукові та навчальні партнерські 
програми



Висвітлення
Міжнародного
Співробітництва
На сайті ІФНМУ



Десант
викладачів
ІФНМУ до
Польщі



DIMEMENA
Розробка інтегрованої моделі 

медичної освіти для країн 
Східної Європи

• Університет Утрехта (Нідерланди)
• Медична школа Університету Лідс (Велика Британія)
• Університет Гранади (Іспанія)
• Католицький Університет м. Лаціо (Італія)
• Тбіліський державний медичний університет (Грузія)
• Тбіліський державний університет (Грузія)
• Національний медичний університет ім. О.Богомольця (Україна)
• Івано-Франківський національний медичний університет (Україна)
• Азербайджанський медичний університет (Азербайджан)
• Нахічеванський державний університет (Азербайджан)

Мета: розробка інтегрованої моделі додипломної медичної освіти із 
залученням нових курсів та методик викладання для країн ГУАМ



Проекти транскордонного 
співробітництва

Угода про співпрацю з урядом повіту Санок 
(Республіка Польща)

• модернізація первинної ланки медичної допомоги 
відповідно до стандартів ЄС

• модернізація спеціалізованої кардіохірургічної 
допомоги населення Прикарпаття та 
Підкарпатського воєводства

• екобезпека, рекреаційні осередки регіонів



Посилення міжнародного авторитету 
університету
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Кількість іноземних студентів в 
ІФНМУ



Посилення міжнародного авторитету університету

Israel 

 

 

Galilee Medical Center 

 

 

  

Ізраїль 

 

 

Медичний центр Галілеї 

Italy 

 

 

Faculty of Psychology of the 

University of Bologna 

 

University of L'Aquila 

   

Італія 

 

 

Департамент психології 

Болонського університету 

 

Університет Л'Аквіла 

 

 

Lithuania 

 

 

Lithuanian University of 

Health Sciences 
  

Литва 

 

 

Каунаський медичний 

університет 

 

 



Poland 

 

 

University of Opole 

 

Opole University of 

Technology 

 

State School of Higher 

Education in Chełm 

 

Medical University of  

Silesia 

 

University of Humanities and 

Economics in Lodz 

 

Specialized Hospital in 

Brzozów of the Podkarpackie 

Oncological Centre of  

B. Markiewicz 

 

The Institute of International 

Academic and Scientific 

Cooperation 

 

     

Польща 

 

 

Опольський університет 

 

Опольський політехнічний університет 

 

Державна вища професійна школа в Хелмі 

 

Сілезький медичний університет 

 

Гуманітарно-економічна академія в Лодзі 

 

Спеціалізована лікарня в Бжозові Підкарпатського 

онкологічного центру ім.  Б. Маркевича 

 

Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці 

 

Польський інститут доказової медицини 

 

Організація «Polkraine» 

 

Міжнародний центр лікування, терапії, реабілітації 

залежностей цивілізаційних хвороб «Mental Relax 

House» 



Slovakia 

 

 

University of Žilina 

 

 

  

Словаччина 

 

 

Жилінський університет 

 

 

Spain 

 

 

Hartington Pharmaceutical 

Company 

 

Rapid Medical Foundation 

 

University of Valladolid 

 

 

    

Іспанія 

 

 

Компанія «Hartington 

Pharmaceutical» 

 

Фундація «Rapid Medical» 

 

Університет Вальядоліда 

 

 

United Kingdom 
 

 

School of Medicine, 

University of Leeds 

 

 

 

Великобританія 

 

 

Школа медицини 

університету Лідса 

 

 



Belarus 

 

 

Yanka Kupala State 

University of Hrodno 

 

Білорусь 

 

 

Гродненський державний 

університет ім. Я. Купали 

 

 

China 

 

 

Hangzhou Sherai 

International Consulting Co. 

Ltd. 

 

The Belt and Road 

International Medical 

Education Alliance (BRIMEA) 

 

 

 

Китай 

 

 

Міжнародна консалтингова 

компанія в Ханчжоу 

 

 

Міжнародний альянс 

медичної освіти  

«Один пояс, один шлях» 

Estonia 

 

 

East Tallinn Central  

Hospital 

 

 

  

Естонія 

 

 

Східно-таллінська 

центральна лікарня 



Фінансові показники міжнародної діяльності 
в 2020 р.

• отримано за навчання 6400000 доларів 
США 

• Отримано 211 грантів на суму 3618200 
доларів США



Бібліотека Івано-Франківського національного медичного

університету підвищує рівень інформаційного обслуговування

відвідувачів за допомогою впровадженої програми “УДФ.

Бібліотека” версії 2.4.



Функціональні 
можливості
програми

Комплектування бібліотеки

Ведення електронного каталогу

Обслуговування читачів

Імпорт-експорт інформації



• Читальний зал бібліотеки оснащено 14 комп’ютерами, кожен

з яких підключений до мережі Інтернет.

• Студенти мають доступ до електронного каталогу бібліотеки.



1054 персональні 
комп'ютери, 
155 планшетів,
9 серверів; 

1 система накопичення 

даних



Впровадження теленавчання на кафедрах:  хірургічної стоматології, дитячої хірургії

Сучасні  технології навчання



Програми стажування



Прийом іноземних студентів  на 
стажування



Анестезіологія



Хірургія



Педіатрія



Для іноземних студентів організовано систему он-лайн
реєстрації для навчання у ІФНМУ, із можливістю відстеження
заявок



Інформація для міжнародних студентів





Залучення іноземних меценатів
для покращення умов проживання та створення сприятливої 

психологічної атмосфери для перестарілих людей 



Організація відпочинку



Розвиток міжнародних культурних звязків
Участь Народного колективу

естрадно-спортивного танцю «Арт» ІФНМУ 
на “Фестивалі духових оркестрів та танцювальних 

колективів” (Франція)


