


За результатами широкого конкурсу під час вступної
кампанії 2018 року Івано-Франківський
національний медичний університет увійшов
у п’ятірку найпопулярніших медичних вишів України.



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ
медичний факультет - 2703,
стоматологічний факультет – 578,
фармацевтичний факультет –781, 
факультет підготовки іноземних 
громадян - 1395,
Медичний коледж – 808,
Підготовче відділення – 26.

ВСЬОГО – 6150 студентів





78 студентів-медиків ІФНМУ
увійшли до п’ятого випуску
офіцерів запасу. З новим досвідом і
знаннями вони планують
продовжити навчання та рятувати
людські життя.



Навчалось:
лікарів-інтернів – 1605,
лікарів-курсантів – 3307, 
клінічних ординаторів -62
Всього: 4974 особи



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



Навчальний процес забезпечували

➢докторів наук – 111/101

➢кандидатів наук –538 /480

➢професорів - 91/85

➢ доцентів – 341/327

➢в.о. доцентів - 84



Кадровий потенціал науково-педагогічних працівників 

у Івано-Франківському національному медичному університеті
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Кадровий потенціал науково-педагогічних працівників 

у Івано-Франківському національному медичному університеті

Докторів наук                         Кандидатів наук

553
в т.ч.

55*
488
в т.ч.

43*

232
201

257

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

98

104

111

2016 2017 2018

500

510

520

530

540

550

560

520

553

558

2016 2017 2018



0

50000

100000

150000

200000

250000

75 442,8

227 104,7

Загальний фонд Спеціальний фонд

24,9%

Використання коштів за 2018 рік 
302 547,5 тис.грн.

75,1%



15,5%

44,7%

22,6%

Навчання вітчизняних студентів -
51657,0 (15,5%)

Навчання іноземних студентів -
148993,3 (44,7%)

Навчання молодших спеціалістів -
8770,6 (2,6%)

Післядипломна освіта - 18493,4
(5,5%)

Навчання аспірантів - 549,6 (0,2%)

Проживання в гуртожитrах - 7377,8
(2,2%)

Госп. діяльність ОСЇ, аптека, база -
4401,7 (1,3%)

Наук.клін.дослідження - 4628,9
(1,4%)

Розміщення на депоз.рахунку -
13035,6 (3,9%)

Інші надходження - 292,1 (0,1%)

Бюджетні асигн. - 75442,8 (22,6%)

Структура доходів , тис.грн
Загальна сума надходжень – 333 642,2 тис.грн.
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4,2%
0,1%

Заробітна плата і нарахування -
240665,9 (79,5%)

Предмети, матеріали - 12088,9 (4,0%)

Медикаменти - 1874,3 (0,6%)

Продукти харчування - 3612,3 (1,2%)

Оплата комун.послуг - 14489,4 (4,8%)

Оплата інших послуг - 4597,7 (1,5%)

Відрядження - 613,3 (0,2%)

Стипендія та соц.виплати - 11571,0 
(3,8%)

Обладнання 
довгострок.користування та 
капітал.ремонт- 12607,2 (4,2%)
Інші видатки - 427,4 (0,1%)

Структура видатків, тис.грн

Загальна сума видатків  – 302 547,5 тис.грн.



в т.ч. видатки коштів, отриманих від розміщення 
на депозитному рахунку
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Загальна сума видатків – 16 802,7 тис.грн.



Структура видатків на заробітну плату,
тис. грн.

83,8%

8,6%

0,1%

0,1%

3,8% 3,5%

Основна заробітна плата з обов’язковими 
надбавками - 165483,0 - 83,8%

Премії працівникам - 17068,7 - 8,6%

Премії за підготовку наукових кадрів -
255,0 - 0,1%

Премії за виконання дисертаційних робіт 
- 248,0 - 0,1%

Стимулюючі надбавки (складність і 
напруженість, високі досягненя - 7586,4 -
3,8%

Матеріальна допомога - 6919,4 - 3,5%

Загальна сума видатків  – 197 560,4 тис.грн.



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

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





Оновлена база 
кафедри дитячих

інфекційних хвороб



Роботи з облаштування чаші басейну



Відкриття басейну



Оновлення матеріально-технічної бази 
кафедри біологічної та медичної хімії



Відкриття музею історії медицини
Прикарпаття



Тривають ремонтні роботи у кафе «Наукове»



Ремонтні роботи у гуртожитках



Ремонтні роботи у гуртожитках



Навчально-виробничо-рекреаційна база 
“Арніка”



Столярно-мебельна майстерня
виготовила столів, шаф, тумб,  
лавок, стелажів, табуреток, 
вішалок, вікон та іншої продукції  
на суму 838 228грн.



ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Заміна вікон повністю у гуртожитку №4,  
продовжуються роботи в гуртожитках 1,2, 3 та 
корпусі теоретичних  дисциплін.
Упродовж року в різних навчальних корпусах було 
замінено вікна та двері на металопластикові на 
загальну суму 619 тис. гривень.

Проведено реконструкцію дахів
віварію та лекційної аудиторії

№7;електроосвітлювальної мережі з
заміною світильників у кабінетах
Центру стоматології, в кабінетах та
аудиторіях кафедр: анатомії, медичної
біології та генетики, патоморфології.



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ

Загальна площа 
навчально-практичних 

центрів становить
1020 кв. м.



НОВІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ  ЦЕНТРИ

“ЕРГОТЕРАПІЯ”



ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УНІВЕРСИТЕТУ

На кафедрах Університету 
протягом  року встановлено:
Плазмові телевізори – 3
Комп'ютери – 67
Планшети – 25
Ноутбуки – 10
Камери - 2



1002 персональні 
комп'ютери, 
145 планшетів,
9 серверів; 

1 система накопичення даних



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



По периметру центрального корпусу 
встановлено камери спостереження



БІБЛІОТЕКА

У бібліотеці Університету наявні 
близько 1500 примірників 
оригінальної англомовної 
літератури, з них - 700 підручників. 
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Видавничим відділом
видано продукції на
394 тис.грн.

Навчально-методичної продукції:
Навчально-методичні посібники,
Лекційні нотатки ,
Матеріали до державної атестації випускників,
Словники,
Банки тестових завдань,
Робочі зошити,
Щоденники практик
на суму 183 тис. грн.
Іншої продукції: автореферати, матеріали конференцій,
індивідуальні плани роботи, плани роботи кафедри,
на суму 211 тис. грн.



Співробітниками  Університету 
упродовж 2018 року видано: 

▪підручників - 5,
▪навчальних посібників – 19, 
▪навчально-методичних посібників – 27, 
▪методичних рекомендацій  - 59,
▪монографій – 15 ,
▪типових програм – 5,
▪довідників – 1.

ВИДАВНИЧА   ДІЯЛЬНІСТЬ



У 2018 році затверджено:

докторських дисертацій – 6, захищено – 9;

кандидатських дисертацій:

затверджено – 30, захищено – 35.

Продовжується виконання :

27 докторських  та 188 кандидатських 
дисертацій.

ПІДГОТОВКА  КАДРІВ  У  ІФНМУ



Упродовж  2018 року в Університеті 
здійснювалась підготовка:
➢ в докторантурі за 8 спеціальностями,
➢ в аспірантурі за 22 спеціальностями.
У докторантурі навчається 3 докторанти, 
аспірантурі - 36 аспірантів.

ПІДГОТОВКА  КАДРІВ  У  ІФНМУ



Курси підвищення  педагогічної кваліфікації  
на  ФПК  впродовж 2018року пройшли 168 осіб: 
16 професорів, 64 доценти, 88 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)



ІФНМУ отримав нагороду за добру підготовку слухачів до екзамену
FCE (First Certificate of English), за цілеспрямовану роботу у
поширенні Cambridge English Qualifications та допомогу слухачам
удосконалити свої знання англійської мови відповідно до світових
стандартів.

❑ Підвищення мовної майстерності 
викладачів 



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



Делегація 
Гуманітарно-
економічної 

академії у Лодзі 
(Польща). 

Лекція практикуючої медичної сестри з
німецького хоспісу міста Мюнстер
(Західна Вестфалія) Хайнке
Боннінгсгаузен.

МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

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



Науково-практична конференція «Медичне
рятівництво та екстрена медицина».
Спеціалісти з Польщі завітали до ФНМУ з
чудовим подарунком для навчально-
практичного центру, а також провести
практичні заняття для українських колег і
студентів ІФНМУ.



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.

Зустріч з директором
департаменту міжнародного
співробітництва заступником
мера польського міста Люблін

Кжиштофом Лятка.

Івано-Франківський національний
медичний університет відвідала
делегація з Франції, яка приїхала до
Івано-Франківська для вручення премії
ПАРЄ в галузі європейської інтеграції.



СПІВРОБІТНИКИ ТА СТУДЕНТИ ІФНМУ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 
УНІВЕРСИТЕТ НА МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА 

БРАЛИ УЧАСТЬ У СТАЖУВАННЯХ



Співробітники та студенти ІФНМУ представляли Університет
на міжнародних конференціях та брали участь у 

стажуваннях



У рамках програми ERASMUS+ та
співпраці між ІФНМУ та Вищою
медичною школою в місті Ополе
(Польща) навчання в цьому
навчальному закладі з жовтня почала
студентка третього курсу медичного
коледжу (сестринське відділення)
Софія Іванців.



ВІДЗНАКИ

Гран-прі у номінації
«Розвиток студентського
самоврядування у вищому
навчальному закладі».
ІФНМУ удостоєний 
почесного звання «Лідер 
вищої освіти України». 



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.



Диплом лауреата I премії
здобула студентка четвертого
курсу Христина Лікар та
студентки-першокурсниці Юлія і
Тетяна Барбанови, які також
стали лауреатами першої
премії.

Дует «Дністрові дзвони» у складі
Володимира Жилюка та Іванни Максимчук
здобув перше місце у номінації «Вокальний
дует (акапельне виконання)» на VIII
Всеукраїнському студентському
фестивалі естрадної пісні «Пісня буде
поміж нас»



Олександр Шваб у складі
національної збірної
команди України виборов
одразу дві срібні нагороди
на чемпіонаті світу з
гирьового спорту серед
юніорів.

У складі збірної України
низку медалей виборола
викладач кафедри фізичної
реабілітації, ерготерапії та
фізичного виховання
Наталія Жилюк на 13-му
чемпіонаті Європи з
веслування.



Відзнаки міського голови п. Р. Марцинківа для активних студентів
та інтернів ІФНМУ 



Дякую за співпрацю!


