


З  18 по 31 липня в Університеті 
працювала комісія Рахункової 

палати України 

Ліцензування освітньої діяльності 

З 12 по 14 квітня 2016 року
комісією МОЗ України
проведено моніторинг
навчально-методичної
діяльності Університету



221 “Стоматологія”,

222 “Медицина”,

226 “Фармація”

225 “Медична та психологічна реабілітація”

Ліцензія МОН України ( наказ №1397н від
30.06.2016р.) на підготовку фахівців
другого (магістерського) рівня
зі спеціальностей:



Присяга 
на 

вірність 
Україні





КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ

медичний факультет – 2580,
стоматологічний факультет – 669, 
фармацевтичний факультет – 748, 
факультет підготовки іноземних 
громадян - 1441,
Медичний коледж – 1000,
Підготовче відділення – 23, 
ВСЬОГО  - 6461 особа.



Навчалось:
лікарів-інтернів – 1631
лікарів-курсантів – 2995
Всього:

2016 рік - 4526 осіб



Навчальний процес забезпечували

докторів наук – 95

кандидатів наук– 514

доцентів – 332

В.о. доцентів - 61



ФІНАНСОВА  ПОЛІТИКА
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36 879,3

135 532,4

Загальний фонд Спеціальний фонд

21,4%

Використання коштів за 2016 рік, тис.грн.

78,6%



19,93%

69,35%

Навчання вітчизняних студентів -
41779,2

Навчання іноземних студентів -
145363,5

Навчання лікарів-інтернів - 8251,9

Навчання лікарів-курсантів -
3131,2

Проживання в гуртожитках -
5915,9

Виручка їдалень - 3823,9

Виручка аптек - 258,7

Оренда - 233,8

Інші надходження - 863,2

Структура доходів по спеціальному фонду, тис.грн

Загальна сума надходжень – 209 621,3 тис.грн.



79,7%

6,9%

заробітна плата і нарахування - 107 983,7

предмети, матеріали - 8 970,3

медикаменти - 351,9

продукти харчування - 1 865,1

оплата комунальних послуг - 9 318,1

оплата інших послуг - 1 005,9

відрядження - 374,4

придбання обладнання і предметів 
довгострок. користування - 4 812,6

капітальний ремонт, реконструкція та 
реставрація - 850,4

Структура видатків по спеціальному фонду, тис.грн

Загальна сума видатків – 135 532,4 тис.грн.



65,8%
0,6%

31,0%

Заробітна плата і 
нарахування - 24255,1

Предмети, матеріали, 
продукти харчування для 
дітей-сиріт - 530,9

Оплата комунальних 
послуг - 217,0

Стипендії - 11426,8

Одноразова виплата 
випускникам - 449,5

Структура видатків по загальному фонду, тис.грн

Загальна сума надходжень і видатків  – 36 879,3 тис.грн.



85,1%

6,4%

3,8%

4,6%

Основна заробітна 
плата з обов’язковими 
надбавками

Премії 

Матеріальна допомога

Стимулюючі надбавки 
(складність і 
напруженість, високі 
досягнення)

Структура видатків на заробітну плату



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

Кафедра педіатрії



Кафедра педіатрії



Кафедра гігієни та екології
До ремонту Після ремонту



Після ремонту

Кафедра гігієни та екології



Після ремонту

Кафедра гігієни та екології



Морфологічний корпус
Кафедра клінічної анатомії та оперативної 

хірургії

До ремонту Після ремонту



До ремонту Після ремонту

Морфологічний корпус
Кафедра клінічної анатомії та оперативної 

хірургії



До ремонту Після ремонту

Морфологічний корпус
Кафедра анатомії людини



Кафедра анатомії людини

Навчальні кімнати, 
кабінети для викладачів, 
підсобні приміщення



Фортечний провулок
До ремонту Після ремонту



Фізіологічний корпус

ПІСЛЯ РЕМОНТУДО РЕМОНТУ



ПІСЛЯ РЕМОНТУ

Фізіологічний корпус



Кафедра Українознавства



Медичний коледж



Фармацевтичний факультет



Спортивний 
зал для 
занять 
аеробікою

Проведено 
ремонтні 
роботи у 
футбольному 
та 
баскетбольному
залах

Кафедра фізичного виховання та здоров'я



Оновлено інвентар тренажерного 
залу

Кафедра фізичного виховання та здоров'я

Кімната функціональної 

діагностики



Роботи з благоустрою у плавальному 
басейні



Навчальні приміщення на базі ЦМКЛ  



Кафедра соціальної медицини,
організації та економіки охорони

здоров’я



Кафедра терапії і сімейної медицини
ННІПО



Лабораторія ПЛР-аналізу
на кафедрі терапії і сімейної медицини

ННІПО



Кафедра фтизіатрії і пульмонології
з курсом професійних хвороб



Підвальні приміщення
центрального корпусу



БУХГАЛТЕРІЯ



Роздягальні кафедри біохімії

Гуртожиток 
№4



Гуртожиток №4



Стоматологічний корпус



ВІВАРІЙ



НПЦ «ПЕДІАТРІЯ»

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ



НПЦ “Хірургія”
(кафедра клінічної анатомії та 

оперативної хірургії)



НПЦ “Хірургія”
(кафедра хірургії стоматологічного 

факультету)



НПЦ “Експериментальна хірургія”
(віварій)



НОВИЙ МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ 

ЦЕНТР “МЕДИЦИНА”

НПЦ 
“Естетична

стоматологія”



НПЦ  “ХРОМАТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ“



ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УНІВЕРСИТЕТУ

На кафедрах Університету 
встановлено:
Смарт-дошки - 1
Плазмові телевізори – 13
Комп'ютери – 25
Планшети – 20
Ноутбуки – 13
Камери - 5



На базі фармацевтичного корпусу

встановлено та введено в експлуатацію

першу чергу системи контрольованого

безпровідного доступу до навчальних

ресурсів Університету.

Озвучення лекційної 
аудиторії №6 

Відеонагляд
у гуртожитку №1-2



Новий комп’ютерний клас 
на кафедрі гістології

Оновлений
комп’ютерний клас
на кафедрі
педіатрії



Закуплено передове
мережеве устаткування для
організації корпоративної
бездротової мережі
Університету.

Створено систему
корпоративної пошти та
корпоративного домену.

Створено та впроваджено в дію хмару 
Університету, котра базується на 
хмарному додатку Office 365.



Підготовка кадрів в ІФНМУ (2016 р.)
Докторські дисертації, які затверджені у 2016 році  (4)

№ 
пп

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Основне
місце роботи дисертанта

Тема дисертаційної роботи

1. Литвинець
Людмила
Ярославівна

доцент кафедри 
педіатрії

Бронхіальна астма у дітей: клініко-генетичні 
маркери, прогнозування перебігу, лікувально-
профілактична тактика

2. Дмитришин
Тетяна
Миколаївна

доцент кафедри 
стоматології 
післядипломної освіти 
навчально-наукового 
інституту 
післядипломної освіти

Клініко-експериментальне обгрунтування нової 
діагностико-лікувально-реабілітаційної системи 
гігієни ротової порожнини, як складової 
профілактики ускладнень у осіб із знімними 
протезами

3. Годованець 
Оксана
Іванівна

здобувач кафедри 
стоматології 
післядипломної освіти 
навчально-наукового 
інституту 
післядипломної освіти

Оптимізація принципів діагностики, лікування та 
профілактики стоматологічних захворювань у дітей 
із супутньою патологією щитоподібної залози

4. Кочерга
Зоряна
Ростиславівн

доцент кафедри 
педіатрії

Комплексна оцінка генетичної структури популяції 
дитячого населення Івано-Франківської області та 
діагностичне значення нового способу 
прогнозування виникнення затримки 
внутрішньоутробного розвитку



Докторські дисертації 2016 р.,
які знаходяться на розгляді в Департаменті атестації 

кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України (2) 

№ 
пп

Прізвище, 
ім’я,

по-батькові

Основне
місце роботи 
дисертанта

Тема дисертаційної роботи

1. Бойчук
Олександра
Григорівна

доцент кафедри
акушерства і
гінекології
післядипломної
освіти навчально-
наукового
інституту
післядипломної
освіти

Вагітність після допоміжних
репродуктивних технологій при
захворюваннях гепатобіліарної
системи: прогнозування,
профілактика та лікування
ускладнень

2. Ільків
Анна
Володимирів
на

доцент кафедри
мовознавства

Інтимний дискурс
письменницького епістолярію
другої половини ХІХ – початку ХХ
століття



Підготовка кадрів в ІФНМУ (2016 р.)

Кандидатські дисертації:
• затверджено 38 кандидатських дисертацій;

• знаходяться на розгляді в Департаменті 
атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства 
освіти і науки України 14 кандидатських 
дисертацій;

•подано до офіційного захисту в спеціалізовані 
вчені ради – 21 дисертацію.

• Проект завершення робіт у 2017 році:  55 робіт

• Продовжується виконання - 210 робіт

• Заплановано упродовж  2016 року – 40 робіт



Підготовка кадрів в ІФНМУ - 2016 р.  
Аспірантура з відривом від виробництва

• завершили навчання 8 аспірантів 

• поступило на навчання 4 аспіранти

• навчаються сьогодні 12 аспірантів

• Іноземні громадяни 5 аспірантів

Аспірантура без відриву від виробництва
• завершило навчання 5 аспірантів

• поступило на навчання 3 аспіранти

• навчаються сьогодні 10 аспірантів

Магістратура (за держзамовленням) 
• завершили навчання 8 магістрантів

• навчаються сьогодні 2 магістранти



Курси підвищення 

кваліфікації 

у 2016 році пройшли:

124 особи, із них:

професорів – 13 осіб

доцентів      – 59 осіб

асистентів   – 52 особи



БІБЛІОТЕКА

Придбано підручників,
посібників та іншої
навчально-методичної
літератури на
905 тис. грн.

Видавничим відділом
видано продукції на
306 тис. грн.



21 МОНОГРАФІЯ 2016 року (у 2015 - 18):
Кафедра українознавства і філософії – 9 монографій

Кафедра мовознавства – 3 монографії

Венгринович Н. Феномен натуралізму Івана Франка й американська проза кінця ХІХ – початку ХХ 

століття: монографія / Наталія Венгринович. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2016. – с.

Ільків А.В. Інтимний дискурс письменницького епістолярію другої половини ХІХ – початку ХХ 

століть: монографія. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2016. – 372 с.

Микитин І. Феномен Франка: діалог зі світом (рефлексії з приводу написання поеми «Похорон») / 

Таланчук П., Кіт Г., Микитин І. // Ідейний провідник української нації : до 160-річчя від дня 

народження І. Я. Франка / укл. Й. Гах . – Івано-Франківськ, 2016. – С. 227-233.

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики – 1

монографія
Прокопів В.В. Точкові дефекти кадмій, станум та плюмбум телуридів: монографія / [під заг. ред.

Прокопів В.В.], В.В. Прокопів, І.В. Горічок, В.В. Прокопів (мол.), Л.В. Туровська; М-во освіти і

науки України, ДВНЗ: «Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника». – Івано-Франківськ: Супрун В.П.,

2016. – 248 с.

Кафедра анатомії людини – 2 монографії

Кафедра гістології, цитології та ембріології – 1 монографія
Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Нейроморфологія. Епоніми та гістологічна 

техніка. – Івано-Франківськ: МПП "Таля", 2016. – 212 с., іл.

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб і кафедра 

гістології, цитології та ембріології – 1 монографія 
Фещенко Ю.І., Чайковський Ю.Б., Островський М.М., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Кулинич-

міськів М.О., Савеліхіна І.О. Хронічне обструктивне захворювання легень: нові відтінки 

проблеми. - Київ-Івано-Франківськ: ПП Сімик, 2016. - 400 с.



ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Заміна вікон та дверей 
на суму 250 тис.грн., 
ремонт дахів, заміна 

опалення



Столярно-мебельна майстерня
виготовила столів, шаф, тумб,  
лавок, стелажів, табуреток, 
вішалок, вікон та іншої продукції  
на суму 609 788 грн.  



Для співробітників АГВ 
закуплено спецодяг на суму
47,5 тис. грн.

Для забезпечення ефективного 
функціонування кафетеріїв та 
їдалень придбано обладнання на 
суму 150,2 тис. грн. 



УНІВЕРСИТЕТСЬКА  КЛІНІКА

ЗАКУПЛЕНО ОБЛАДНАННЯ НА 2 125 700 грн.



РЕНТГЕНІВСЬКИЙ  КОМПЛЕКС 



ЛАПАРОСКОП  НА КАФЕДРІ ОНКОЛОГІЇ

ЗАКУПЛЕНО МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА 
КАЕФДРИ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2 018 300 грн. :
Холтерівські системи,
Велоергометр медичний,електрокардіографи,
Електрокоагулятори, енцефалограф,установки 
стоматологічні, демонстраційне медичне 
обладнання.



ВІДЗНАКИ



25 

Медаллю «За врятоване життя» нагороджені:
доцент кафедри дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії Михайло

Глагович, доцент кафедри патоморфології та судової медицини Віктор
Костюк, асистент кафедри дитячої стоматології Андрій Кирилюк, доцент
кафедри дитячих хвороб ПО Ярослав Семкович, доцент кафедри
хірургічної стоматології Назар Слюсаренко, доцент кафедри
стоматології ПО Степан Андрійців, доцент кафедри педіатрії Олександр
Фоменко. Почесними грамотами нагородили провідного інженера
відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Володимира Бадая,
електромонтажника господарського відділу Василя Головчака та
столяра столярної майстерні Івана Пернаровського.



Звання Заслужених лікарів України отримали

Пришляк
Олександра 
Ярославівна

Мельничук
Галина 

Михайлівна

Шевчук 
Ігор 

Михайлович

Ступницький
Ростислав 

Миколайович

Грищук Остап 
Іванович



VII Міжнародний медичний форум
«Інновації в медицині – здоров’я
нації». Це головна подія галузі,
міжнародна професійна платформа
для обміну досвідом та підвищення
кваліфікації, яка об’єднує потужну
науково-практичну програму і
найбільші в Україні спеціалізовані
виставки останніх досягнень ринку
охорони здоров’я. ІФНМУ долучився
до масштабної події та отримав
диплом за інформаційну
підтримку.



Ярина Шутак - друге місце, В’ячеслав Шпичак - третє
місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з
дисципліни «Латинська мова і основи медичної
термінології».

Зоряна Заболотна - третє місце,
а команда стоматологічного
факультету нашого
університету здобула четверте
загальнокомандне місце у II турі
Всеукраїнської студентської
олімпіади зі стоматології

Андріана Василишин - третє
місце з дисципліни «Психіатрія
та наркологія» у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської
олімпіади

Третє місце на Всеукраїнській
студентській олімпіаді з
фізіології - Вадим Чесановський
та разом із колегою Романом
Бігуном посіли четверте
командне місце



Наукова робота Ольги Войновської посіла призове місце
на 24-ій студентській міжнародній конференції на базі
Краківського медичного університету

Богдан Пелехан і Юлія Трухан
презентували науково-дослідну
роботу «Антигіпертензивна
ефективність двокомпонентної
терапії фіксованими малими дозами
у хворих на артеріальну гіпертензію»,
за яку й здобули диплом переможця
на Всеукраїнській конференції у
Полтаві.

Дипломом І ступеня Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних
наук в галузі "Теоретична медицина"
нагороджена Ілона Пукач.



ХІ Всеукраїнський конкурс професійної
майстерності за спеціальністю «Стоматологія
ортопедична». Перемогу здобула студентка
другого курсу медичного коледжу ІФНМУ Ірина
Цоба.

Олена Бажан здобула 
ІІІ місце на 
Всеукраїнській 
студентській 
олімпіаді з дисципліни 
«Онкологія». 



На чемпіонаті світу з з гирьового хортингу у Херсоні у 

складі збірної України в змаганнях взяли участь п’ять 

студентів і викладач Івано-Франківського національного 

медичного університету. Наші спортсмени зробили на 

чемпіонаті фурор — усі шестеро вибороли золоті 

нагороди!

Викладач кафедри фізичного виховання ІФНМУ
Наталя Жилюк посіла перше місце у національному
відбірковому чемпіонаті зі змагань з веслування на
байдарках і каное

Студентська баскетбольна

команда Медичного коледжу

ІФНМУ виграла обласні змагання в

Надвірній



Назар Гривул брав участь у змаганнях з гирьового спорту –
Чемпіонаті Європи серед чоловіків та аматорів і Чемпіонаті світу
серед студентів. Юнак привіз аж чотири призові місця.



Благодійні акції:
на базі кафедри фармації
ІФНМУ  благодійний ярмарок 
«Від серця до серця», в ОДКЛ,
Угорницькому дитячому 
будинку-інтернаті, акція 
“Абетка здоровя”

Студенти –
іноземці

долучились до 
волонтерських 

акцій



Студенти медичного коледжу 
відвідали  дитячий сиротинець та 

дитячий хоспіс у м. Надвірна, 
Рогатинську спеціалізовану школу-
інтернат, надали допомогу воякам 

АТО



У травні 2016 року на базі

Європейського університету, відбувся

XIV Всеукраїнський фестиваль-

конкурс студентської творчості

«Весняна хвиля-2016», де студентка

третього курсу медичного факультету

Ольга Кіцнак посіла третє місце у

номінації «Художнє декламування».

26 листопада у Львові відбувся

Всеукраїнський фестиваль-конкурс

«Золотий перетин Львова-2016».

Студенти ІФНМУ Вікторія Понюк та

Арсеній Вітрецький стали лауреатами

I премії.

3-4 грудня у Києві проходив XII

Всеукраїнський фестиваль-конкурс

мистецтв студентів медиків та

працівників лікувальних установ

України «Ліра Гіппократа

2016».Студенти Медичного коледжу

ІФНМУ Тетяна Буркацька та Віра

Яцюк стали лауреатами I премії.



Князевич-Чорна Тетяна Володимирівна (доцент
кафедри анатомії людини),
Писклинець Уляна Михайлівна (доцент кафедри
біофізики),
Гуцол Марія Іванівна (доцент кафедри мовознавства),
Шпільчак Любов Яремівна (викладач кафедри
мовознавства),
Голинська Анна Ігорівна (викладач кафедри
мовознавства),
Гурик Зоряна Ярославівна (доцент кафедри
патоморфології),
Олійник Роман Петрович (асистент кафедри дитячої
стоматології),
Шикета Любов Миколаївна (асистент кафедри
мікробіології).

Кращі куратори Університету - 2016



Дякую за співпрацю!


