
Івано-Франківський 

Національний 

Медичний 

Університет

Ivano-Frankivsk 

National 

Medical University



Україна завжди славилася видатними людьми. Тисячолітня історія медицини

творилась багатьма поколіннями вчених-медиків та лікарів, їхньою відданістю науці,

працездатністю, прагненням до досконалості та безкорисливого служіння людям.

Наш університет – це велика дружна родина. Випускників ІФНМУ можна зустріти

у всіх куточках України і далеко за її межами. Вони своєю працею щоденно роблять

вагомий внесок у розвиток медицини, науки та освіти, формують імідж нашого

університету.

Медичний університет – це складний потужний механізм і бути керівником цього

механізму – це надзвичайно важка і відповідальна праця, яка вимагає високого

професіоналізму, відданості обраній справі. Це мистецтво, яке поєднує у собі розуміння

усіх процесів, які відбуваються в державі. Це мудрість, виваженість і послідовність у

справі виховання молодого покоління, майбутніх лікарів.

Саме таким компетентним, досвідченим, мудрим, розсудливим, щирим патріотом

своєї держави є ректор ІФНМУ Микола Рожко.

Гортаємо сторінки історії

нашого університету



Університет – один з найголовніших розділів книги під 

назвою «життя», тому колектив університету піклується про те, 

щоб змістовно наповнити цю книгу протягом усіх років навчання. 

Студентські роки асоціюються завжди з такими, як перше 

кохання, веселощі та молодість, лекції… Можна лише заздрити 

тим, хто пройшов цей шлях і відчув всі радості  студентського 

життя. 

Студентські роки золоті –

Веселі і бурхливі!

Вони найкращі у житті –

Безхмарні і щасливі!

Бо сила-молодість буя,

Несе на дужих крилах,

Летить навстріч любов твоя

На золотих вітрилах.

І повороти-віражі

Так легко ще долати...

Ти фотокартки бережи,

Щоб мати, що згадати.

Бо роки швидко, наче мить,

Проносяться, на диво.

Бажаєм дуже добре жить,

Змістовно і щасливо!



День з ректором Миколою Рожком 

Як щодня живе наш університет? Традиційно студенти мають можливість один день 

побути на місці ректора, відчути всі тонкощі і складнощі цієї посади та ознайомитися з 

масштабними роботами, які  одночасно ведуться у різних куточках нашого університету.



Вклоняємося сивочолим сіячам мудрого, доброго, вічного

Зустрічі з ветеранами 

Святкова атмосфера, душевне тепло, доброзичливість та піднесений

настрій, сяючі посмішки, вогники в очах ветеранів. Слова подяки вам 

лунають кожного дня.



Благословенна та держава, що має відданих синів

Нам є ким пишатися. Ще зовсім недавно вони були студентами нашого університету, 

а сьогодні – це мудрі наставники, що вже багато побачили і пережили в своєму житті. З 

перших днів проведення антитерористичної операції вони відстоювали свободу і 

незалежність України. 

Зустріч з воїнами АТО – працівниками нашого університету



Ця сторінка – краплина у морі всенародної шани і пам’яті. Ми бережемо спогади про кожного з Героїв і 

низько схиляємось перед величчю їх подвигу.

З поля бою цієї неоголошеної війни не повернувся військовий медик, випусник ІФНМУ, який загинув 

12 січня 2015 р.  

За волю, за честь і славу, за народ, за Незалежність Батьківщини

Ярослав Чомко «Білий Ангел»
Указом Президента України № 670/2015 від 1 грудня 2015 року, «за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю», нагороджений медаллю «За врятоване

життя» (посмертно).

Нагороджений Пам'ятним нагрудним знаком «Медична рота» (посмертно).



Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..

Як крила ангела, злітаючи назад,

Небесна сотня в вирій полетіла…

Революція Гідності

Виставки



Ми серед вас 
Сцена для них – це те ж поле бою. Вони не грають, а живуть. Знову проживають

пекло війни. Це не актори, а фронтовики: дівчата і хлопці, які стояли і продовжують

стояти на захисті країни від ворога. 

Вистава ветеранів АТО-ООС «Голоси»



Одне з джерел духовної наснаги

Авторські вистави студентів 



Живи та працюй в Україні

Вибір професії – це один з найважливіших виборів у житті молодої людини. Це 

можливість молоді обрати навчальний заклад, який дасть відповідний рівень освіти та 

поспілкуватися з роботодавцями і ще раз переконатися, що гідну роботу з заробітною 

платою можна отримати і в Україні.

Молодіжний форум 



Наша молодь – наше майбутнє

Сьогодні ми спостерігаємо швидкі темпи науково-технічного прогресу, який 

допомагає нам у комунікації та інших сферах. Молодь швидко звикає до сучасних 

новинок та технологій, але на перше місце ми завжди повинні ставити духовні 

цінності, культуру та мораль. Адже ці речі є вічними.

Просвітницька робота з молоддю Прикарпаття



Шлях до досконалості
Навчаючись сам, передаю знання іншим.

Інтерактивні заняття зі школярами 



Визнані сильнішими… високий рівень знань і вмінь

Студенські олімпіади



Нас єднає мова

Слово палає в наших серцях, слово дає нам почувати себе гордими! Наша держава 

– Україна, а мова – українська!

Конкурси



Пізнай себе в предметі –

від самопізнання до самореалізації

Майстер-класи

Квести



Місто молоді. Місто студентів. Місто активістів

Традиційне нагородження молодих активістів міста за внесок в розвиток

молодіжної політики.

Конференції



Формування професійної компетентності майбутніх лікарів

Лекції і зустрічі з професіоналами своєї справи



Аура добра і душевного тепла
Тут дуже тихо. Зрештою, як і в інших бібліотеках, але тут це особливо незвично 

через велику кількість відвідувачів. Затишно. Хтось сидить за комп’ютерами, хтось 

готується до конференцій, олімпіад, а хтось – до лекцій, практичних занять, переглядає 

TED-промови. Одні студенти йдуть, інші – приходять. Тут знайомляться, знаходять 

друзів, пізнають істини Добра, віри і Надії.
Цікаві знайомства і зустрічі 



У звичаях душа народу

Людина – маленька часточка Всесвіту. Вивчення культури різних народів –

невід’ємна частина її життя з природним прагненням відкрити для себе незвідані краї, 

звичаї та традиції країн і народів. 

Обмін традиціями



Різдвяні спогади 

Поєднання традиційного з сучасним 

– це те, що справді об’єднує різні 

покоління, минуле із теперішнім.



Гуцульська магія Карпат. Грай трембіто, грай

Трембіта – це душа нашого краю. Цей загадковий магічний інструмент підкорив

серця наших студентів-іноземців.

Гуцульський рекорд



Українська писанка – це чарівний дивосвіт
Це етнічний знак утвердження Світла, Любові, Життя, 

Добра, Щастя, Надії, весняного відродження і гармонійної 

єдності людини та природи. Це молитва-звернення до Бога 

крізь вічність...

Майстер-клас



Гра мудреців-інтелектуалів

Шахи – це уважність, зібраність, цілеспрямованість. Гра в 

шахи зміцнює пам’ять, розвиває аналітичні здібності і уяву, 

сприяє спілкуванню між людьми. 

Міжнародний шаховий турнір



Теніс – це реакція, концентрація, спритність, пластика і 

координація рухів. Гра в теніс зміцнює серцево-судинну і дихальну 

системи, м'язи ніг.

У світі стрімких атак, ефектних комбінацій

Справжнє задоволення приносять шашки. Це витонченість і 

краса окремих ходів і комбінацій.



Команда досвідчених, розумних і товариських

людей. 
Позитивні і яскраві емоції, море вражень та драйву.

Інтелектуальний футбол



Охоплені баскетбольною лихоманкою

Цікава гра, емоції зашкалювали, але це вже історія, головне – результат. 

«Медичне дербі» у баскетболі



Веселі студенські змагання
Патріотичний дух. Національні традиції. Здоровий 

спосіб життя. Веселе свято для сильних духом.

Андріївські забави



В людини має бути все прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки, і тіло

Міжнародний турнір з бодібілдингу

«Люди-амфібії», їх вабить глибина і підводні простори

Чемпіонат України з морських багатоборств (акватлон)



Чесна боротьба сильніших: 

сила, спритність, витривалість

Змагання з армспорту



Медичний університет долучається і підтримує багато цікавих міських проєктів.

Відреставрована скульптура святого Алоїзія Гонзаги, покровителя молоді та 

студентства.

Повернення сакральних реліквій 

Мистецький проект «Врятуймо скарби разом!»



Твори добро!

Благодійні акції

Благодійність об’єднала нас в єдину родину всіх небайдужих до чужої біди

людей. Адже   кожен розуміє, що добрий вчинок та допомога людям, які цього 

потребують доповнюють скарбницю всесвітньої любові.



Ми їм даруємо тепло і любов

Подарунки пацієнтам онкогематологічного відділення ОДКЛ та мешканцям 

Івано-Франківського геріатричного пансіонату.



Казкове свято для малечі 

«Лікарня для ведмежат» 

Що може бути краще, ніж спостерігати за сяючими очима та щасливими

обличчями і посмішками дітей!



Серце на долонях

Івано-Франківський центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей

Кожна дитина є надзвичайна цінність не лише для своїх

батьків, а й для всього світу, саме тому, що вона унікальна й 

другої такої немає і не буде.



Музика і пісня нас єднає

і веде в широкий світ життя

Наші випускники та студенти



Прекрасний тандем: танець душі і серця

Це пульс. Биття серця. Дихання. Це ритм життя.



У ритмах вальсу

Вишукано та красиво. Музика і танець. Елегантні кавалери і чарівні леді.

Традиційний благодійний лікарський бал



Дні університету. Свято квітів 

Хай у Вашому житті буде багато щасливих подій, радісних новин, славних перемог! Хай 

поруч будуть мудрі наставники та щирі друзі! Студентам бажаєм успіхів у навчанні, здоров'я та 

наполегливості, нових творчих досягнень, гармонійного духовного та фізичного розвитку, а 

випусникам завжди гідно нести славне ім’я випусника ІФНМУ. Дай, Боже, всім Вам у цьому році, 

щоби щастило на кожнім кроці!



Ми досягли значних успіхів і нам є чим пишатися. Ми довели, 

що здатні йти вперед навіть у найскладніші часи, і готові вирішувати 

всі поставлені перед нами завдання. Але найголовніше – це наш 

великий колектив однодумців, для яких наш університет став 

важливою невід’ємною частиною життя! 

Щиро бажаємо всьому колективу міцного здоров’я, добробуту, 

безупинного руху до успіхів, наснаги, оптимізму, впевненості у 

майбутньому, натхнення в щоденній праці, реалізації творчих планів, 

нових здобутків, блискучих ідей та реальних можливостей для 

їхнього втілення! 

Колектив бібліотеки ІФНМУ


