


Зустріч 
ректорату 

із студентами 
зі Сходу України

ВИКЛИКИ ЧАСУ



Допомога бійцям на Сході України

Студенти ІФНМУ – донори 
крові для бійців АТО



Анна Голинська – викладач 
кафедри мовознавства 
нагороджена медаллю

«За гідність і патріотизм» 

Виставка приурочена річниці 
Революції Гідності 



Гуманітарна допомога медичним
університетам Донбасу



Кафедра анестезіології та 
інтенсивної терапії та 

лікарі-інтерни-
анестезіологи провели 
розширене тренування 

бійців елітного підрозділу 
спеціального призначення.

На запит медиків бойових

підрозділів зони АТО створено

інформаційний посібник з основ

тактичної медицини, який

передано колегам на передову.



Професорсько-викладацький склад разом зі студентами
Івано-Франківського національного медичного
університету активно долучаються до волонтерської
роботи та збору коштів на підтримку АТО.



19 лютого 2015 року в стінах Івано-Франківської обласної філармонії 
знову залунали слова лемківської реквієм-пісні «Пливе кача» в знак 
вшанування світлої пам’яті невинно убієнних Героїв Небесної Сотні.



УНІВЕРСИТЕТСЬКА   РОДИНА
на  70-літньому ювілеї



70



1283  ВИПУСКНИКИ 2015 РОКУ 



Прийняття присяги на вірність
українському народу





Навчальний процес забезпечують 1196 осіб:
 Науково-педагогічні працівники – 926 осіб
 Педагогічні працівники – 270 осіб.
Серед них:
 докторів наук – 95 (3)

 кандидатів наук–487

 доцентів – 324

 в.о. доцентів – 53.

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ
медичний факультет - 2624 особи,

стоматологічний факультет – 732 особи, 
фармацевтичний факультет – 773 особи, 
факультет підготовки іноземних громадян -
1541   особа,
Медичний коледж – 1152 особи.

ВСЬОГО - 6822 особи



Навчалось:
лікарів-інтернів – 1618 осіб

лікарів-курсантів – 3386    осіб

Всього: 5004 особи



НОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  ННІПО 

НЕОНАТОЛОГІЯ ПСИХІАТРІЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ

КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

ЗУБНІ ТЕХНІКИ



Навчальна база ІФНМУ збільшилась на 
451 кв.м

Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного
факультету імені проф. М.М.Бережницького



Кафедра психіатрії, наркології
та медичної психології



Нові навчальні кімнати кафедри 
стоматології ННІПО



Оновлені лекційні аудиторії

№ 7

№ 16-17
№ 19

№ 20

№ 15



Анатомічна зала і музей



Ремонтні роботи у навчальних кімнатах  кафедр: медичної
інформатики, медичної та біологічної фізики; дитячої та
терапевтичної стоматології, біологічної та медичної хімії, 
внутрішньої медицини №2



Упродовж 2015 року столярно-меблевою майстернею прийнято до роботи
заявки від керівників відділів та кафедр університету на виготовлення різного

роду виробів з дерева

Підсумовуючи роботу за рік, столярами столярно-меблевої
майстерні виготовлено:
• столів - 73
• столів комп'ютерних - 23
• столів учнівських - 28
• столів лабораторних-37
• шафи для одягу - 16
• книжкові шафи - 43
• тумби - 56
• вікон -64
• віконних блоків - 17
• дверних блоків - 6
• вішаків - 8
• лавки - 13



комп'ютерна техніка та мультимедійне обладнання на суму 89 833 грн

папір офісний на суму 5 700 грн

шкільні дошки на суму 19 800 грн

спортивний інвентар на суму 16 320 грн

фототехніка на суму 17 099 грн

матеріали та інструменти для виготовлення меблів для навчального 
процесу на суму 42 151 грн

електромонтажні матеріали на суму 4 380 грн

інвентар для побутовогообслуговування студентів (газові плити) на суму 12 
800 грн

проведено оплату за навчання трьох студентів медичного коледжу (сиріт) 
на суму 5900 грн

Громадською організацією "Фонд розвитку Івано-Франківського національного
медичного університету" з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року придбано:



Технології теплозбереження

(загальна кількість нових вікон - 343)
Новий дах гуртожитку №1,  №4 Заміна дверей і вікон на кафедрах, 

в спортзалі, гуртожитку



Нова система опалення кафедри 
терапії і сімейної медицини ННІПО



Студентський готель



Загальна площа 
навчально-практичних 

центрів становить
715 кв. м. 

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ



ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 
МІСЦЬ У НПЦ

709



і
НПЦ  “Екстреної та невідкладної медичної

допомоги, медицини катастроф”



Навчально-практичний 
центр слуху



Клініко-біологічна експериментальна база



Для Університетської клініки
за 2015 рік придбано:

Аналізатор гематологічний Mythic im – 260000 грн

Машина пральна віджимна (СО25-1) – 73666 грн

Електролобзик фіолент мастер ПМ 5-750 – 1519 грн

Електрозварювальний апарат Дніпро-1 – 2000 грн

Кутова шліфмашина МАКІТА – 2889 грн

Кольпоскоп МК-300 – 24900 грн

Постільна білизна – 39550 грн

Відеонагляд – 10000 грн

Обладнання для кімнати гігієни – 6000 грн



Інтерактивні 
методи  

навчання  

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

На кафедрах Універ-
ситету встановлено 
4 Смарт-дошки,
50 плазмових 
телевізорів. 



Новий проектор та інтерактивна дошка в 
одному корпусі



Усі навчальні кімнати кафедр фізіології, патофізіології, гістології,
цитології та ембріології, медичної біології та генетики, мікробіології
забезпечені телевізорами



Комп’ютерний клас для кафедр 
ЦМКЛ (15 комп’ютерів)

Wi-fi мережі на 
фармацевтичному 

факультеті, на кафедрі 
мовознавства (секція 

латинської мови), у кафе 
“Наукове”



785 комп'ютерів і планшетів
використовуються в Університеті
для забезпе-чення навчального
процесу, підготовки до складання
іспитів «Крок» та ПМК.
Для комп'ютерних класів закуплено
10 комп'ютерів та 10 планшетів на
суму 10855 грн.
Інша оргтехніка закуплена для
оновлення матеріальної технічної
бази університету - 782215 грн



Майстер-клас із використання навчально-
програмних комплексів «Litmann» із 

аскультації легень та серця. Програми 
встановлено на 36 комп'ютерів кафедр 

Університету.

Підписано договір із 
компанією Microsoft у сфері 

освіти

Отримано доступ до банку
біомедичної літератури і
літератури про здоров'я –
Університет зареєстровано у
всесвітній медичній пошуковій
системі HINARI- World Health
Organization.



Електронний каталог бібліотеки ІФНМУ дає змогу користувачам

мати вільний доступ до перегляду та замовлення літератури

Нові тестуючі програми



2015 рік – придбано 4470 примірників 
на суму 678838 грн.



Співробітниками  Університету 
за 2015 рік видано: 

підручників - 1,
навчальних посібників – 10, 
навчально-методичних посібників і рекомендацій  - 128,
монографій – 4,

із них з грифом МОЗ, ЦМК МОЗ України - 13 .

ВИДАВНИЧА   ДІЯЛЬНІСТЬ

Видавничим відділом  видано 
навчальної літератури на 
загальну суму 250 000 грн



НАВЧАЛЬНО - ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

 набуття педагогічної професійної майстерності молодими
викладачами

 підвищення мовної майстерності викладачів 

 Інтерактивні методи навчання в підготовці студента-медика

ФПО НМУ ім. О.О. Богомольця, НМАПО, НФУ (м. 

Харків) 

професорів – 10 осіб;

доцентів – 41 особа;

асистентів - 58 осіб.



Дистанційні інтернет-технології
навчання запроваджуються на 
кафедрах; оториноларингології, 
педіатрії  ІПО, фармацевтичного 
факультету.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ



На базі ІФНМУ проводились:

Семінар-нарада «Актуальні проблеми

викладання української (російської) мови

іноземним студентам і аспірантам»

Засідання обласного методичного 

об’єднання викладачів інформатики 

ВНЗ I-II рівнів акредитації Івано-

Франківської області



Олімпіада з хімії серед вищих навчальних закладів I-II рівня 

акредитації Івано-Франківської області на базі 

фармацевтичного корпусу Університету



ІІ –й етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з інфекційних хвороб 



Всеукраїнська студентська олімпіада з терапії



Основний науковий напрямок  ІФНМУ

«Розробка нових медичних технологій 
діагностики і лікування 

найважливіших захворювань людини»

Державні пріоритети:

- Закон України “Про Вищу освіту” (06 вересня 2014 р.)

- Закон “Про наукову і науково-технічну діяльність”

- середньостроковим пріоритетним напрямам

інноваційної діяльності загальнодержавного та 

галузевого рівнів на 2012-2016 рр. 

(постанови Кабінету Міністрів України №294 та №397, 2012 р.)

- Державні цілові програми.

- Концепція інноваційного розвитку держави . 



Іноваційні тематичні напрямки наукових досліджень

1. Морфофункціональні характеристики та медико-біогеохімічні

закономірності впливу різних зовнішніх чинників, токсичних 

впливів та елементного статусу на органи і тканини в умовах 

Прикарпаття та розробка сучасної концепції оцінки стану 

генофонду населення Прикарпаття на основі аналізу 

демографічних показників, частоти спадкової патології, 

встановлення внеску генетичних та середовищних факторів у 

формування довголіття та деяких мультифакторних

захворювань та апробація нових тест-об’єктів.

2. Вивчення клініко-біохімічних та патогенетичних 

закономірностей формування захворювань внутрішніх 

органів та хірургічної патології у дітей та дорослих,  поєднаної 

патології, порушень метаболізму, репродуктивного здоров’я у 

жителів Прикарпаття.

Тематика НДР відповідно до Державних і регіональних програм 
в галузі охорони здоров’я



Іноваційні тематичні напрямки наукових досліджень

3. Екологічні, соціально-культурні, геномні, клінічні та 

патогенетичні чинники збереження стоматологічного здоров’я 

населення Прикарпаття та розробка новітніх технологій 

діагностики, медикаментозного,  хірургічного та 

ортодонтичного лікування в стоматології. 

4. Розробка природних ресурсів  Прикарпаття з  обгрунтуванням 

оздоровчих властивостей рекреаційних ресурсів 

Карпатського регіону. Медичний і фармацевтичний супровід 

інвестиційних проектів з розробки, організації виробництва 

лікарських засобів, а також медичної апаратури на 

Прикарпатті (на існуючих і на знову створених виробництвах).

5. Обгрунтування закономірностей розвитку і реформування 

системи охорони здоров’я в умовах Карпатського регіону.

Тематика НДР відповідно до Державних і регіональних 
програм в галузі охорони здоров’я





2010 2011 2012 2013 2014 2015

Виконувалось 
НДР

95 112 107 108 119 123

З державного 
бюджету

5 4 4 5 5 5
Комплексні  НДР
з ініціативно-
пошукової 
тематики

21 23 26 30 29 30

Господарсько-
договірні

24 20 18 12 20 20

Міжнародні 
рандомізовані 
дослідження

43 65 59 62 65 68

Виконання науково-дослідних робіт



Докторські дисертації, які затверджені у 2015 році

№ 

пп

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Основне

місце роботи 

дисертанта

Тема дисертаційної роботи

1. Середюк

Віталій

Несторович

доцент кафедри 

внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства

Хронічне легеневе серце в поєднанні з 

артеріальною гіпертензією: клініко-

патогенетичні особливості та 

диференційовані підходи до медикаментозної 

терапії

2. Кишакевич

Ірина

Тарасівна

доцент кафедри 

акушерства та 

гінекології 

післядипломної 

освіти

Природна менопауза у різні вікові періоди: 

якість життя і тактика лікувально-

профілактичних заходів

3. Крижанівська 

Анна

Євстахіївна

доцент, завідуюча 

кафедрою  

онкології

Місцево-поширений рак шийки матки: 

тактика  лікування і прогноз 

4. Скрипко 

Василь 

Дмитрович

доцент кафедри 

хірургії 

післядипломної 

освіти

Комплексне лікування гострої тонкокишкової

непрохідності 



Докторські дисертації, які затверджені у 2015 році

№ 

пп

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Основне

місце роботи 

дисертанта

Тема дисертаційної роботи

6. Федоров

Сергій

Валерійович

доцент кафедри 

терапії і сімейної 

медицини 

післядипломної 

освіти

Гемодинамічні, нейрогуморальні та 

імунні особливості формування 

серцевої недостатності: обґрунтування 

нових можливостей медикаментозної 

корекції.

7. Чурпій

Ігор

Костянтинович

доцент кафедри 

хірургії 

стоматологічного 

факультету

Хірургічне лікування та реабілітація

хворих на перитоніт залежно від

патогномонічних факторів ризику та

прогнозування перебігу захворювання

8. Сабадош

Ростислав 

Васильович

доцент кафедри 

хірургії 

стоматологічного 

факультету

Діагностика і комплексне хірургічне 

лікування варикозної хвороби нижніх 

кінцівок та її ускладнень



Підготовка кадрів в ІФНМУ (2015 р.)

Кандидатські дисертації:

• затверджено ДАК України 46 кандидатських дисертацій 

(у 2013 р. – 26; у 2014 р. – 30 ) 

• захищено 36 кандидатських дисертацій 

(у 2013 р. – 37; у 2014 р. – 38 )

• подано до захисту в спеціалізовані ради – 30

Проект завершення робіт у 2015 році:  45 робіт

• продовжується виконання - 195 робіт

• заплановано (упродовж  2015 р.) – 33 роботи   



Спеціалізовані вчені ради у ІФНМУ

Д 20.601.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата 

медичних наук зі спеціальностей 

14.03.01 – нормальна анатомія (медичні науки)

14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (медичні науки).

Д 20.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата 

медичних наук зі спеціальностей 

14.01.02 – внутрішні хвороби

14.01.11 – кардіологія

14.01.22 – стоматологія

Д 20.601.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі 

спеціальностей 

14.01.10 – педіатрія

14.01.13 – інфекційні хвороби



Характеристика наукової продукції ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет»

у 2011-2015 роках

2011 2012 2013 2014 2015
Статті вітчизняні 872 830 1025 1035 1045
Статті закордонні 3 15 75 98
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Всього статей 875 845 1100 1115 1187

Тези вітчизняні 639 612 654 620 630
Тези закордонні 58 62 96 98 105
Монографії 6 6 6 24 18





МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

Укладено двосторонні договори
щодо розвитку наукового
співробітництва, реалізації
дослідницьких та навчальних
проектів з 21 зарубіжним
партнером (всього 137).



Лекція професора, члена Академії педіатрії та медичної

генетики США, почесного члена Національної академії наук

України Володимира Вертелецького.



Фантомний курс навчання «Менеджмент дихальних шляхів» та «Тяжкі 

дихальні шляхи» за участю міжнародного експерта, лікаря-анестезіолога 

містера Джона Елвуда з Вест Мідлсекс Госпітал

(м. Лондон, Великобританія)



Зустріч з директором Українського благодійного фонду 

«Протидія хворобам цивілізації», організатором програми 

«Польський Еразмус+ для України медичної» Ксенією Биковою.



З 23 по 31 січня 2015 року в місті Ополе (Польща) пройшов

проект “Youth and Fit Synergy” в рамках програми “Erasmus+”



В рамках програми польський «ERASMUS+ для України

медичної», ініціативна група студентів відвідала свято 

Варшавського медичного університету 23-24 травня в Польщі.



Делегація депутатів м.Варшави на чолі з заступником 
бургомістра Варшави п.Гжегожем Висоцкі зустрілась з 

польськими студентами, які навчаються в Університеті.



Міжнародний форум молодіжних ініціатив

«Екологічна безпека та енергоефективність»



7 Міжнародний студентський медичний конгрес, участь в 

якому прийняли студенти Словацької республіки, Угорщини, 

України, Польщі, Італії, Болгарії



Міжнародна освітня виставка університетів України і 

Європи (Україна, Польща, Німеччина) в Каїрі (Єгипет)



Семінар "Сучасні освітні європейські продукти для 

потреб України" в рамках польсько-української

програми розвитку та стажування для України



Зустріч з представниками місії ОБСЄ 

в Західному регіоні України



Участь у міжнародній конференції у м.Наленчув (Польща) 

представників стоматологічного факультету ІФНМУ



РОБОТА РЕКТОРАТУ НАПРАВЛЕНА  НА: 

виховання почуття патріотизму, громадянської та 

національної гідності

Європейська медична

студентська асоціація провела 

акцію «Донорство крові» в 

Прикарпатському

національному університеті

імені Василя Стефаника



Тематична виставка «Память про героїв – запорука майбутнього» 
з нагоди відзначення Дня героїв під патронатом осередку Івано-
Франківського наукового товариства імені Шевченка



26 травня 2015 року в читальному залі бібліотеки Івано-

Франківського національного медичного університету

відбувся концерт «Дивлюся в очі тобі, Україно!»



РОБОТА РЕКТОРАТУ НАПРАВЛЕНА  НА: 
покращення умов  для відпочинку та занять спортом



“Андріївські забави”



Чергові загальні змагання в залік ХІІ обласній Універсіаді 

серед студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації



VII Міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті"



Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня медичного працівника

указом №346/2015 від 19 червня нагородив

за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони

здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги та високу професійну

майстерність

Орденом "За мужність" III ступеня - АНДРІЙЦІВА Степана Степановича

Почесне звання "Заслужений лікар України" присвоєно ЛЕВКУ Володимиру

Петровичу 

Визнання



Указом Президента України 
№567/2015 від 4 жовтня 2015 
року ОСТРОВСЬКОМУ Миколі 

Миколайовичу присвоєно 
почесне звання 

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І 
ТЕХНІКИ УКРАЇНИ».

Марії Іванівні Гуцол вручили 
найвищу українську 

просвітницьку урядову 
нагороду – медаль 

«Будівничий України». 





Кононенко Ю.Г.

Медаль 

«Галицький кмітливець» 
18.09.2015 р.

6 розробок і 16 патентів

науковців ІФНМУ





12-13 грудня 2015 року в м. Києві відбувся X фестиваль-конкурс мистецтв
студентів-медиків та працівників лікувальних установ України ''Ліра Гіппократа''.

Лауреатами І премії стали студенти Вікторія Понюк та Арсеній Вітрецький.



05-06 грудня 2015 року був проведений VII Всеукраїнський фестиваль духовної
музики «Введенські піснеспіви». Диплом І ступеня в номінації «Вокально-
інструментальні гурти» отримав колектив «Soul» (учасники - Рудик Галина, Подруга
Христина, Красовський Євгеній, Пропопович Соломія). Дипломом І ступеня в
номінації «Хореографічні колективи» нагороджена танцювальна пара Народного
естрадного спортивного танцю «Арт» (учасники - Попп Ольга та Попович Андрій).




