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ЗВІТ 

ПРО ВИКОНАННЯ 3-ГОРОЗДІЛУ УМОВ КОНТРАКТУ  

МІЖ РЕКТОРОМ ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ПРОФЕСОРОМ РОЖКОМ М.М. 

ТА МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

У 2017 РОЦІ 

 

3.1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 

стандартів освіти, підготовку фахівців відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня за державними освітніми програмами в галузі 

вищої медичної та фармацевтичної освіти згідно з ліцензіями Державної 

акредитаційної комісії. 

 

Відповідно до Ліцензії (витягу з Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти) Університет здійснював надання освітніх послуг, пов’язаних з 

одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого 

спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії (в т.ч. для 

іноземних громадян).  

Ліцензований обсяг за спеціальностями: 

 

 

Напрям 
Код спец. 

Назва 

спеціальності 

Ліцензований обсяг 

Термін 

дії 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Підготовка докторів філософії 

22  

Охорона 

здоров’я 

222 Медицина 50   

221 Стоматологія 15   

226 

Фармація, 

промислова 

фармація 

10   

Підготовка магістрів 

22  

Охорона 

здоров’я 

222 Медицина 700   

228 Педіатрія 100   

221 Стоматологія 200   

226 

Фармація, 

промислова 

фармація 

120 120  

Підготовка спеціалістів 

1201 Медицина 

 

7.12010001 

 

Лікувальна 

справа 
400 -  

7.12010002  Педіатрія 100 -  
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7.12010005  Стоматологія 200 -  

1202Фармація 7.12020101 Фармація 120 120  

Підготовка бакалаврів 

22  

Охорона 

здоров’я 

227 
Фізична терапія, 

ерготерапія 
100   

Підготовка в клінічній ординатурі іноземних 

громадян та осіб без громадянства у галузі 

знань 1201 «Медицина» 

Всього на рік 100  

Підготовка іноземних громадян за базовими 

акредитованими напрямами:  

1201 Медицина; 1202 Фармація 

Всього на рік 400 01.07.19 

Підвищення кваліфікації лікарів за базовими 

спеціальностями (в тому числі клінічна 

ординатура), інтернатури 

Всього на рік 3650 01.07.19 

Перепідготовка лікарів за акредитованими 

напрямами підготовки 

Всього на рік 150 01.07.19 

Підвищення кваліфікації фахівців щодо 

підготовки немедичних працівників з надання 

першої невідкладної допомоги 

Всього на рік 1500 01.07.17 

Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян 

України 

01.07.19 

Підготовка іноземних громадяндо вступу увищінавчальні заклади 

України 

01.07.19 

Для медичного коледжу 

Підготовка молодших спеціалістів 

22  

Охорона 

здоров’я 

223 Медсестринство 330   

221 Стоматологія 60   

226 Фармація, 

промислова 

фармація 

60 
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Підготовка молодших спеціалістів 

1201 Медицина 5.12010101 Лікувальна 

справа 
60 

- 01.07.19 

 5.12010102 Сестринська 

справа 
270 

- 01.07.19 

 5.12010106 Стоматологіяо

ртопедична 
60 

- 01.07.19 

1202 Фармація 5.12020101 Фармація 60  01.07.19 

 

У 2017 році Університет пройшов ліцензування на надання освітніх 

послуг підготовки магістрів за спеціальністю 228 Педіатрія, бакалаврів – 227 

Фізична терапія, ерготерапія. З вересня 2017 року за цією спеціальністю 

навчається 31 студент. 

Відповідно Акредитаційного сертифікату (серія МЗ №009581), 

виданого Головною акредитаційною комісією при МОЗ України, лікувально-

навчальному науковому підрозділу університету «Університетська 

клініка»присвоєна вища акредитаційна категорія. 

Для забезпечення високого рівня підготовки медичних та 

фармацевтичних фахівців в освітньому процесі ІФНМУ широко 

запроваджується компетентнісний підхід. З цією метою упродовж 2017 року 

вдосконалено та розширено матеріально-технічне оснащення навчально-

практичних центрів (НПЦ):«Медицина», «Стоматологія» та «Фармація». У 

НПЦ «Медицина» відкриті нові зали «Хірургія» та «Експериментальна 

хірургія», «Акушерство та гінекологія»; НПЦ «Стоматологія» – 

«Комп’ютерна діагностика стоматологічних захворювань», «Імплантологія»; 

у НПЦ «Фармація» до оснащено зал «Хроматографічні методи дослідження». 

Велика увага приділялась підготовці студентів з фундаментальних 

дисциплін, відкриті навчально-практичні центри: «Патоморфологія», «Гігієна 

та екологія», «Фізіологія». На даний час у навчально-практичних центрах 

Університету 975 посадочних місць, де опановують практичні навички 

студенти та інтерни. 

Для активізації освітнього процесу науково-педагогічними 

працівниками ІФНМУ: розроблено і впроваджено 82 авторські курси за 

вибором для студентів всіх факультетів, проведено39 майстер-класи з 

досвіду запровадження проекту «TEMPUS« у напрямках «Формування 

клінічного мислення» та «Дослідницькі навички у студентів».  

У Навчально-науковому інституті післядипломної освіти (ННІПО) 

успішно стартував проект «Клініка дружна до молоді», на підставі якого 

запроваджено цикл тематичного удосконалення і впродовж 2017 року його 

пройшли 72 лікарі за спеціальностями: педіатрія, ЗПСМ, підліткова терапія, 

терапія, гінекологія, урологія, дерматологія, психіатрія. Університет тісно 

співпрацює з Департаментом охорони здоров’я ОДА і відповідно до Наказів 

МОЗ України № 359 та №484, за направленнями Департаменту охорони 
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здоров’я ОДА, проводить підвищення кваліфікації лікарів, що дає 

можливість практичній охороні здоров’я області бути на світовому рівні 

доказової медицини із стандартів діагностики та сучасних протоколів 

лікування, а також проводить підвищення кваліфікації практичних лікарів 

шляхом стажування, тематичного удосконалення, спеціалізації та 

передатестаційних циклів. В 2017 р. пройшли підвищення кваліфікації на 

бюджетній основі в ННІПО 2447 практичних лікарів. 

В Університеті широко запроваджується система проведення 

дистанційного навчання для самостійної позааудиторної підготовки 

студентів, в ННІПО та для студентів фармацевтичного факультету заочної 

форми навчання. 

В ІФНМУ створено і запроваджено систему управління якістю, у 2017 

роціпроведено незалежний зовнішній аудит. Університетотримав 

сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 

(№UA.MQ.048-167-17 від 12.06.2017р.)стосовно надання послуг у сфері 

вищої освіти університетського рівня і у сфері охорони здоров’я (код 85.42, 

86.10, 86.21, 8622 за ДКПП 016:2010). 

3.2. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з 

підготовки фахівців для потреб охорони здоров’я, в тому числі за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

Державне замовлення та договірні зобов’язання з підготовки 

спеціалістів виконані повністю – 100%. 

 

Виконання державного замовлення у 2017 році 

 

Спеціальність 

План* МОЗ України за 

державним 

замовленням 

Рекомендовано 

до зарахування 

за державним 

замовленням 

Зараховано 

(подали 

оригінали 

документів) 

222 Медицина 244 244 213 

228 Педіатрія 35 35 29 

221 Стоматологія 4 3 3 

Всього 283 282 245 

* – відповідно до наказу МОЗ України «Про державне замовлення на 

підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації 

лікарів та провізорів у 2017 році» від 01.08.2017 р. №888. 

 

Найвищий та найнижчий конкурсний бал, із яким зараховано  

студентів у 2017 році за кошти фізичних та юридичних осіб 

Спеціальність 
Найвищий 

конкурсний бал  

Найнижчий 

конкурсний бал  

222 Медицина 182,478 116,382 
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228 Педіатрія 168,233 135,354 

221 Стоматологія 194,004 120,894 

226 Фармація, промислова фармація 

(денна форма навчання) 
196,044 123,42 

226 Фармація, промислова фармація 

(заочна форма навчання) 
198,404 113,924 

227 Фізична терапія, ерготерапія 182,019 120,054 

 

Найвищий та найнижчий конкурсний бал, із яким зараховано  

студентів у 2017 році за державним замовленням 

 

Спеціальність 

Найвищий конкурсний бал  Найнижчий конкурсний бал  

Зараховано 

на загальних 

умовах 

Зараховано 

за квотою-1 

Зараховано 

на загальних 

умовах 

Зараховано 

за квотою-1 

222 Медицина 200,0 123,216 173,808 123,216 

228 Педіатрія 192,678 – 170,850 – 

221 Стоматологія 198,696 – 197,260 – 

 

3.3. Ефективне використання наукового потенціалу закладу, 

виходячи з нагальних потреб у галузі; удосконалення інфраструктури 

наукових підрозділів закладу, спрямоване не забезпечення розвитку 

пріоритетних напрямів медичної та фармацевтичної науки; виконання 

державних освітянських програм в галузі вищої медичної та 

фармацевтичної науки. 

Науково-педагогічними співробітниками Університету виконуються 

наукові дослідження відповідно до пріоритетних тематичних напрямків 

наукових досліджень і науково-технічних розробок, визначених Законом 

України «Про Вищу освіту», Законом України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» та Постанови Кабінету Міністрів України №294 та 

№397 від 2012 року. 

Основний науковий напрям Університету «Розробка нових медичних 

технологій діагностики і лікування найважливіших захворювань 

людини»За основнимнапрямом Університету пріоритети надаються 

науковим дослідженням з морфо-функціональних характеристик та медико-

біохімічних закономірностей впливу різних зовнішніх чинників, токсичних 

впливів та елементного статусу на органи і тканини людини; розробці 

сучасної концепції оцінки стану генофонду населення Прикарпаття; 

вивченню клініко-біохімічних та патогенетичних закономірностей 

формування захворювань внутрішніх органів та хірургічної патології у дітей 

та дорослих, репродуктивного здоров’я у жителів Прикарпаття; екологічним, 
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соціально-культурним, геномним та патогенетичним чинникам збереження 

стоматологічного здоров’я населення та розробці новітніх технологій в 

стоматології; розробці природних ресурсів Прикарпаття з обґрунтуванням 

оздоровчих властивостей рекреаційних ресурсів Карпатського регіону; 

обґрунтування закономірностей розвитку і реформування системи охорони 

здоров’я регіону.  

За основним науковим напрямом ІФНМУ в 2017 році виконувалося 184 

науково-дослідні роботи, серед яких 5 науково-дослідних робіт, що 

фінансувались з Державного бюджету України, 36 – ініціативно-пошукові 

дослідження,10 – господарсько-договірні роботи,133 міжнародних 

багатоцентрових рандомізованих досліджень.  

З Державного бюджету України профінансовано п’ять розробок за 

кодом класифікації – 2301020 «Дослідження, наукові і науково-технічні 

розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і 

державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері охорони 

здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури» на 

загальну суму – 610,00 тисяч гривень: 

1.«Значення клінічних, морфологічних та молекулярно-біологічних 

маркерів в діагностиці, прогнозуванні особливостей перебігу та 

результатів лікування раку органів репродуктивної системи та 

шлунково-кишкового тракту» (завершена у 2017 році прикладна розробка, 

кафедра онкології, керівник – проф. Крижанівська А.Є.).Розроблено 

ефективні методи комбінованого і комплексного лікування хворих на рак 

органів травлення і репродуктивної системи шляхом індивідуалізованого 

вибору комплексу неоад’ювантних і ад’ювантних терапевтичних заходів, з 

урахуванням клінічних, морфологічних та молекулярно-біологічних 

провісних і прогностичних маркерів. Застосування полірадіомодифікації, 

згідно розроблених показів із врахуванням молекулярно-біологічних 

властивостей та редокс-показників на системному рівні і в пухлині, підвищує 

рівень постпроменевого лікувального патоморфозу в новоутворі і покращує 

віддалені результати лікування хворих на рак прямої кишки. Результати 

дослідження стануть основою для розробки нових діагностичних критеріїв та 

вдосконалення існуючих схем протипухлинного лікування з урахуванням 

молекулярно-біологічних маркерів і стану редокс-систем в тканинах 

пухлини, перитуморозних тканинах і крові хворих на раки шийки матки, 

грудної залози і прямої кишки. Використанняспособів прогнозування 

ефективності неоад’ювантного лікування у хворих на рак прямої кишки 

забезпечить вчасне проведення відповідної корекції лікувальної програми з 

метою досягнення максимального ступеня лікувального патоморфозу 

новоутвору. Застосування в комплексі полірадіомодифікації запропонованих 

препаратів характеризується високим рівнем комплаєнсу і відсутністю 

необхідності подовжувати час госпіталізації. Створено програму факторів 

ризику, спрямованих на профілактику й ранню діагностику виникнення 

метахронних злоякісних пухлин яєчника, матки, товстого кишечника та 

передракових захворювань іншої локалізації у хворих на рак грудної залози, 
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що дозволить уникнути проведення хірургічних втручань у цих хворих, а у 

подальшому і метахронних злоякісних пухлин. 

2.«Морфофункціональні та цитогенетичні особливості органів і 

тканин при йододефіцитних станах, гіпотиреозі»(завершене у 2017 році 

фундаментальне дослідження, кафедра анатомії людини, керівник – проф. 

Попадинець О.Г.).Вивчено алгоритм механізмів клітинного ураження на 

різних етапах розвитку дисфункції щитоподібної залози в органах та 

тканинах, що дає змогу розробити і патогенетично обгрунтувати нові заходи, 

направлені на профілактику, ранню діагностику, своєчасне лікування 

йододефіцитних станів, гіпотиреозу та попередження ускладнень. Отримані 

результати, задокументовані візуальними підтвердженнями (мікрофотографії 

світлооптичного та електронномікроскопічного дослідження), сприятимуть 

популяризації профілактичних заходів – доведуть необхідність споживання 

продуктів, збагачених йодом, що матиме медичну та соціально-економічну 

користь. При цьому враховується, що користь зростатиме поступово і сягне 

максимального значення на п’ятий рік впровадження. 

3.»Вікові особливості патоморфогенезу деяких органів 

нейроендокринної, серцево-судинної, травної та дихальної систем при 

цукровому діабеті» (фундаментальне дослідження, кафедра анатомії 

людини, керівник – проф. Жураківська О.Я.). Запропоновано методику 

оптимізації обстеження хворих на діабетичний гастропарез. Виявлені вікові 

особливості морфо-функціональних змін окремих органів нейроендокринної 

(гіпоталамус, аденогіпофіз, наднирники), серцево-судинної, травної 

(підшлункова залоза, печінка, шлунок, жувальні м’язи) та дихальної систем 

при цукровому діабеті, котрі послужать теоретичною основою для 

удосконалення існуючих та розробки нових патогенетично обґрунтованих 

методів лікування цукрового діабету і його ускладнень. Запропонована 

методика лікування хворих на цукровий діабет скорочує тривалість курсу 

лікування хворих – з 12-15 до 7-9 днів, а математичні моделі прогнозування 

розвитку гастропарезу у хворих на цукровий діабет слід рекомендувати для 

використання у щоденній медичній практиці сімейними лікарями, лікарями 

загальної практики і вузькопрофільними спеціалістами з метою виявлення 

початкових проявів дисфункції шлунку. 

4.«Морфо-функціональна характеристика уражень центральної і 

периферійної нервової систем, органів чуття, викликаних 

хіміопрепаратами, що застосовуються для лікування онкологічних 

захворювань, та розробка схем нейропротекторної терапії» 
(фундаментальне дослідження, кафедра гістології, цитології та ембріології, 

керівник – проф. Геращенко С.Б.). В умовах експерименту розробляється 

схема використання препаратів нейропротекторної дії в умовах, максимально 

наближених до протоколів хіміотерапевтичного лікування злоякісних 

пухлин, що відкриває можливості для подальших клінічних випробувань та 

впровадження в лікувальну практику. Отримані результати наукової роботи 

можуть знайти застосування в онкології з метою оптимізації існуючих схем 

коригуючої терапії для запобігання неврологічних та офтальмотоксичних 
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ускладнень хіміотерапії, сприятимуть підвищенню ефективності лікування 

онкологічних хворих, покращенню якості їх життя. 

5.«Розробка новітньої технології утилізації полімерних побутових 

відходів на основі механічного рециклінгу» (фундаментальне дослідження, 

кафедра гігієни та екології, керівник – проф. Мізюк М.І.).Скорочення рівня 

захворюваності населення шляхом покращення екологічної та санітарно-

гігієнічної обстановок, викликане зменшенням техногенного навантаження, 

накопичення побутових полімерних відходів на сміттєзвалищах; скорочення 

витрат на природоохоронні заходи, викликані зменшенням обсягу скиду 

недоочищених стічних вод. Розробка екологічно чистої технології для 

одержання фільтрів очистки стічних вод на основі полімерних відходів, які 

придатні до регенерації після їх використання. Фільтри пропонується 

застосувати на підприємствах з очистки каналізаційних стоків для їх 

попереднього механічного очищення. 

Проекти науково-дослідних робіт, скеровані для участі у конкурсному 

відборі фундаментальних досліджень та прикладних наукових розробок на 

2018 рік, які виконуватимуться за рахунок коштів Державного бюджету 

України: 

1. Перехідні дослідження: 

 фундаментальне дослідження кафедри анатомії людини на тему: 

“Вікові особливості патоморфогенезу деяких органів нейроендокринної, 

серцево-судинної, травної та дихальної систем при цукровому діабеті”, 

керівник – д.мед.н., професор Жураківська О.Я., термін виконання – 2016-

2018 роки; 

 фундаментальне дослідження кафедри гістології, цитології та 

ембріології на тему: «Морфо-функціональна характеристика уражень 

центральної і периферійної нервової систем, органів чуття, викликаних 

хіміопрепаратами, що застосовуються для лікування онкологічних 

захворювань, та розробка схем нейропротекторної терапії» керівник – 

д.мед.н., професор Геращенко С.Б., термін виконання – 2017-2019 роки; 

 фундаментальне дослідження кафедри гігієни та екології на тему: 

«Розробка новітньої технологій утилізації полімерних побутових відходів на 

основі механічного рециклінгу» керівник – д.мед.н., професор Мізюк М.І., 

термін виконання – 2017-2019 роки. 

 

2. Нові дослідження: 

 фундаментальне дослідження кафедри анатомії людини на тему: 

“Онтогенетичні особливості морфофункціонального стану органів і тканин в 

умовах йододефіциту, гіпотиреозу”, керівник – д.мед.н., професор 

Попадинець О.Г., термін виконання – 2018-2020 роки; 

 прикладна розробка кафедри стоматології навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти на тему: «Клінічна ефективність 

комплексного лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту 

унаселення екологічно несприятливих регіонів», керівник – д.мед.н., 

професор Рожко М.М.,термін виконання – 2018-2020 роки; 
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 прикладна розробка кафедри внутрішньої медицини 

стоматологічного факультету імені професора М. М. Бережницького на тему: 

«Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на розвиток та перебіг 

серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2-го типу: особливості 

лікування і профілактики», керівник – д.мед.н., професор Вірстюк Н.Г., 

термін виконання – 2018-2020 роки. 

3.4. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації (кандидатів, докторів наук) відповідно до затверджених 

планів. Проведення атестації наукових, науково-педагогічних кадрів 

(професорів, доцентів, наукових співробітників) згідно з кадровими 

потребами закладу. 
У 2017 році затверджено Департаментом атестації кадрів вищої 

кваліфікації Міністерства освіти і науки України 7 докторських (доценти 

Бойчук О.Г., Герич П.Р., Пахаренко Л.В., Стецьків А.О., Дідушко О.М., 

Пилипчук В.І., Гоцуляк А.І.) та 33 кандидатські дисертації; завершено 

виконання 15 докторських та 60 кандидатських дисертацій; продовжується 

виконання 28 докторськихта 185 кандидатських дисертацій. 

Під керівництвом професора Рожка М.М. у 2017 році науковцями 

Університету завершено виконання докторської дисертації доц. Проць Г.Б. на 

тему: «Клініко-лабораторні аспекти хірургічної підготовки пацієнтів до 

ортопедичного лікування в залежності від стану тканин протезного ложа» 

та4-х кандидатських дисертацій: асистентами Боднарук Ю. Б. на тему: 

«Особливості перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту у 

дітей, хворих на дитячий церебральний параліч»:Литвинець-Голутяк У.Є. на 

тему: «Особливості макро- і мікроелементного обміну організму та їх 

корекція при хірургічному лікуванні одонтогенних кист щелепно-лицевої 

ділянки у хворих Прикарпатського регіону»;Ярмошук І. Р. на тему: «Клініко-

лабораторне обґрунтування використання остеопластичного матеріалу і 

антирезорбенту в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у 

хворих з остеопенією», Солдатюк В.М. на тему:»Удосконалення хірургічної 

підготовки хворих з частковими дефектами зубних рядів до ортодонтичного 

лікування». 

Продовжується виконання 3 докторських та 28 кандидатських 

дисертацій. 

В Університеті відкрита підготовка в докторантурі за 8 і в аспірантурі 

за 23 спеціальностями. У 2017 році вдокторантурі навчалося 3 докторанти, в 

очній аспірантурі – 13 аспірантів, в заочній аспірантурі – 9 аспірантів, 

іноземців в очній аспірантурі – 9 аспірантів. 

Фахові видання ІФНМУ:“Галицький лікарський вісник”, “Архів 

клінічної медицини”, «Прикарпатський Вісник наукового товариства 

ім.Т.Г.Шевченка» – серія «Пульс»,«ArtofMedicine». 

В Університеті успішно функціонують 4 спеціалізовані вчені ради за 9 

спеціальностями: 
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Спеціалізована вчена рада Д 20.601.01 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і 

кандидата медичних наук за спеціальностями:  

14.01.02 – внутрішні хвороби; 

14.01.11 – кардіологія; 

14.01.22 – стоматологія. 

Спеціалізована вчена рада Д 20.601.02 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і 

кандидата медичних наук за спеціальностями:  

14.03.01 – нормальна анатомія (медичні науки); 

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

Спеціалізована вчена рада К 20.601.03 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальностями:  

14.01.10 – педіатрія; 

14.01.13 – інфекційні хвороби. 

У 2016 році відкрита спеціалізована вчена рада К 20.601.04 правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями:  

14.01.01 – акушерство та гінекологія;  

14.01.03 – хірургія. 

Наукові лабораторії, сертифіковані за міжнародними стандартами, де 

виконуються прикладні та фундаментальні дослідження співробітниками 

Університету: 

 Міжкафедральна наукова лабораторія ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет»; 

 Генетична лабораторія ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет»; 

 Центр біоелементології; 

 Навчально-наукова лабораторія морфологічного аналізу; 

 Клініко-діагностична лабораторія лікувально-навчального 

наукового структурного підрозділу «Університетська клініка»; 

 Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних досліджень; 

 Науково-практичний центр нейрофізіологічного дослідження; 

 Наукова молекулярно-генетична лабораторія. 

 Клініко-біологічна експериментальна база (віварій). 

Науковим потенціалом університету, який складається з 907науково-

педагогічних працівників в т.ч. 101 доктор наук, 479 кандидатів наук, 87 

професорів і 327доцентів виконуються наукові дослідження відповідно до 

пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень і науково-

технічних розробок визначених Законом України «Про Вищу освіту» (06 

вересня 2014 р.),Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та Постанови Кабінету Міністрів України №294 та №397 від 2012 

року.  
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На виконання вимог ч.11 ст.55 Закону України «Про вищу освіту» , 

«Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 

трудових договорів» затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 05.10.2015 року №1005, Статуту та Колективного договору 

ДВНЗ ІФНМУ в Університеті розроблений , затверджений і впроваджений у 

повсякденну діяльність «Порядок проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 

ними трудових договорів (контрактів)». Відповідно до вищезазначеної 

інформації в Івано-Франківському національному медичному університеті в 

2017 році проведено 7 заходів конкурсного відбору на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників. В межах цих заходів проведено 7 

засідань конкурсної комісії, питання конкурсного відбору розглянуто на 6 

засіданнях Вченої Ради університету і розглянуто заяви 138 претендентів. 

Позитивне рішення було прийнято відносно 133 претендентів на зайняття 

вакантних посад: завідувача кафедри – 1 посада, виконувача обов’язків 

професора – 6 посад, доцента –2 посади, виконувача обов’язків доцента – 33 

посади, старшого викладача – 2 посади, викладача – 1посада,асистента – 88 

посад. П’яти претендентам було відмовлено з різних причин щодо займання 

відповідних посад. 

Система конкурсного відбору, яка запроваджена в Університеті, 

відповідає діючій нормативно-правовій базі та надає можливість прозоро і 

об’єктивно вирішувати питання комплектування посад науково-педагогічних 

працівників за стандартами національної вищої освіти. 

3.5. Організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки 

наукових, науково-педагогічних працівників і спеціалістів закладу, їх 

економічного, правового і професійного навчання безпосередньо в 

закладі або на договірних засадах в інших закладах та установах згідно з 

планами, затвердженими Міністерством; проведення особистого 

підвищення кваліфікації або перепідготовки протягом дії Контракту, але 

не рідше одного разу на п’ятьроків. 

 

Підвищення кваліфікації та перепідготовки професорсько-

викладацького складу Університету у 2017 році проводилось згідно 

затвердженого Міністерством охорони здоров’я України «Плану 

підготовки ..» на базі ФПК Національного медичного університету 

ім. О.О. Богомольця та Національного фармацевтичного університету. 

Педагогічні працівники теоретичних кафедр проходили курси підвищення 

кваліфікації, згідно Договорів про співпрацю, на базі кафедр післядипломної 

освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя 

Стефаника» та обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти. 

З метою економії коштів двічі організовані та проведені курси 

підвищення кваліфікації кафедрою педагогіки, філософії та мовної 

підготовки Харківської медичної академії післядипломної освіти 

безпосередньо на базі ІФНМУ.  
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Упродовж 2017 рокупедагогічні курси підвищення кваліфікації 

пройшли 117 осіб, зокрема: завідуючі кафедр, професори – 15 осіб; доценти 

кафедр – 60 осіб; асистенти кафедр –42 особи. 

Професор Рожко М.М. у 2017 році отримав підтвердження вищої 

лікарської категорії зі спеціальності «Ортопедична стоматологія». 

В Університеті працює Навчально-тренінговий Центр для викладачів, 

який здійснює роботу в трьох напрямках: 

1. Курсипедагогічної майстерності для молодих викладачів в рамках 

розвитку проекту «Модернізація медичної освіти (першого циклу) в країнах 

Східного Сусідства». 

2. Підвищення мовної майстерностівикладачів з іноземних мов.У 2017 

роціУніверситет набув статусу підготовчого центру 

CambridgeEnglishLanguageAssessment та отримав відповідний сертифікат. 

Для проведення належної підготовки і сертифікації викладачів створено і 

обладнано відповідно до вимог 3 навчальні аудиторії. Впродовж року в 

Центрі навчалось 186 викладачів, 38 із них підтвердили рівень знань В2 і 

вище англійської мови за шкалою CEFR («Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти»). 149 викладачів проходили підготовку з 

удосконалення знань професійної німецької, французької та польської мов. 

3.Інтерактивні методи навчання в підготовці студента-медика. 

Науково-педагогічні працівники Університету підвищували свій 

професійний, науковий та педагогічний рівень під час стажування за межами 

України: 

кафедра Мовознавства – Варениця Е., Венгринович Н., Гуцол М., 

Косило Н. «Інноваційні технології в науці та освіті: європейський досвід». 

«InnovativeTechnologiesinScienceandEducation: 

EuropeanExperience»onthebasisofAcademyofJ. DlugoszinCzestochowa 

(Ченстохова, Польща);Панчишин М. Стажування для молодих 

науковців«Східні студії Варшавського університету, Ягелонського 

університету (Варшав, Краків, Польща);  

кафедра Фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб–

Островський М.М., Варунків О.І. «Оцінка функції зовнішнього дихання при 

БА» (Відень, Австрія); 

кафедра Ендокринології –Дідушко О.М. Празький Інститут підвищення 

кваліфікації «Організація навчального процесу, наукові проекти та 

публікаційна діяльність в університетах ЄС» (Прага, Чехія); Марусин О.В. 

Східно-талліннська центральна лікарня (Таллін, Естонія) WestFinlandCollege 

Фінляндія – стажування з ендокринології; 

кафедра Неврології та нейрохірургії–Поясник І.М.Республіканська 

клініка м. Каунаса (Литва); 

кафедра Організації та економіки фармації і технології ліків – 

Самборський О. С.,Феденько С. М. Відділ фармацевтичний з відділом 

медичної лабораторії Варшавського університету медичного (Польща); 

кафедра Дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії – Ган Р. З.Фізична 

реабілітація (Університет наук про здоровя, м. Каунас , Литва),Ткач Б. Н. 

Стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I-
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IV рівнів акредитації 

«InternationalizationandInternationalMobilityinEducation»(Університет 

CollegiumCivitasВаршава, Польща );Курташ О. О.Стажування з 

малоінвазивної дитячої хірургії (Клініка RockyMountain Денвер, США); 

кафедра Стоматології ННІПО – Штурмак В.М. Стажування з 

пародонтології (Університет Торонто, Канада); 

кафедра Оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови 

та шиї – Оріщак О.Р. Клініка «Кларос»(Барселона, Іспанія); 

кафедра Ортопедичної стоматології – проф. Ожоган З.Р., доц. ХоптаР. 

М.International Dental Show Cologne(Німеччина); 

кафедра Хірургії №1- Ткачук О. Університетська хірургічна клініка 

Шлєзвіг-Гольшт (Любек, Німеччина); 

кафедра Терапії стоматологічного факультету – Вірстюк Н.Г. 

Британські медичні студії (Лондон); 

кафедра Педіатрії – Кочерга З.І. «Проблеми догляду за 

новонародженими та передчасно народженими дітьми»(Китай); 

кафедра Загальної хірургії – Гудз І.М.«Ендоваскулярні та 

реконструктивні втручання з приводу судинної патології»(Лейпциг, 

Дюссельдорф, Гамбург Німеччина); Омельчук Н. – стажування у 

хірургічному відділі HôspitalEuropéenGeorges-PompidouHEGPAP-HP 

(Париж,Франція). 

Підвищенню педагогічної майстерності викладачів сприяє проведення 

науково-методичної конференції з міжнародною участю «Компетентнісний 

підхід у підготовці сучасного фахівця», яка проводиться на базі та з 

ініціативи ІФНМУ.  

Співробітники юридичного відділу приймали участь у семінарах для 

працівників юридичних служб з питань «Зміни пенсійного законодавства у 

2017-2018 роках», «Оформлення трудових відносин та своєчасності оплати 

праці»,»Особливості подання нормативно-правових актів на державну 

реєстрацію», які проводились Головним територіальним управлінням юстиції 

в Івано-Франківській області. Підвищували свій фаховий рівень 

співробітники канцелярії та архіву Університету, які брали участь у програмі 

«Діловодство та архівна справа» на базі Центрального державного архіву 

України.  

3.6. Впровадження і використання в педагогічному, науковому і 

консультативно-діагностичному та лікувально-профілактичному 

процесах передових наукових технологій та розробок. 

За результатами наукових досліджень у 2017 році співробітниками 

університету опубліковано1212 статей та 760 тез, 15 монографій, 95 

підручників та посібників, 19 інформаційних листів, 9 методичних 

рекомендацій, отримано 82охоронних документи на об’єкти промислової 

власності, до Державного Реєстру галузевих нововведень 2017 року ввійшло 

23 нововведення та подано 21 нововведення до Державного реєстру 

галузевих нововведень 2018 року. 

Впроваджуються основні наукові розробки: 
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 «Спосіб лікування генералізованого пародонтиту», науковий 

керівник – доктор медичних наук, професор завідувач кафедри дитячої 

стоматології Мельничук Г.М.  

Спосіб лікування хронічного генералізованого пародонтиту, що 

включає місцеве та загальне лікування, відрізняється застосуванням при 

загальному лікуванні препарату „Імуно-тон” всередину відомим способом, 

який стимулює клітинний імунітет, що забезпечує місцеву стабілізацію 

тканин пародонта та поліпшення загального стану пацієнта 

шляхомбезпосереднього впливу препарату „Імуно-тон” на стан імунної 

системи, внаслідок чого після проведеннякурсу лікування (10 днів) 

спостерігають довготривалу ремісію вказаного захворювання (12 місяців). 

 «Спосіб комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит», науковий керівник – доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри дитячої стоматології Мельничук Г.М.  

На підставі проведених досліджень встановлено високу ефективність 

запропонованого способу комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту, за рахунок використання місцевих мембраностабілізуючих та 

протизапальних засобів у поєднанні з корекцією метаболічних порушень на 

загальному рівні, що дозволяє знизити, або ліквідувати запальний процес у 

пародонті та досягти стійкої ремісії. 

 «Спосіб лікування атеротромботичного ішемічного інсульту», 

науковий керівник – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

неврології та нейрохірургії Гриб В.А. 

Спосіб лікування атеротромботичного ішемічного інсульту включає 

традиційну терапію з додаванням нейропротектора та антигіпоксанта. З 

першого дня захворювання, як нейропротектор використовують 

Церебролізин 10 мл на 200 мл ізотонічного розчину NaCl внутрішньовенно 

краплинно протягом 10-12 днів, а ,як антигіпоксант – Тівортін 100 мл 

довенно краплинно протягом 10-12 днів. 

 «Спосіб комплексної профілактики карієсу постійних зубів у 

підлітків із неускладненими формами карієсу в анамнезі», науковий керівник 

– доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної 

стоматології Герелюк В.І. 

Спосіб комплексної профілактики карієсу постійних зубів у підлітків, 

здійснюється після санації і професійної гігієни ротової порожнини шляхом 

послідовного покриття поверхонь всіх зубів спочатку рідиною, а потім 

суспензією стоматологічного комплекту „Глуфторед” (двічі, з інтервалом 2 

тижні), а всередину призначається вітамінно-мікроелементний препарат 

„Вітрум Юніор” (по 1 таблетці 1 раз на день під час їди впродовж 1 місяця). 

 «Спосіб місцевої профілактики карієсу постійних зубів у 

підлітків з ускладненими формами карієсу в анамнезі», науковий керівник – 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри Герелюк В.І. 

Спосіб місцевої профілактики постійних зубів у підлітків з 

ускладненими формами карієсу в анамнезі, здійснюється таким чином: 

проводиться санація і професійна гігієна ротової порожнини, дворазове 
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покриття зубів стоматологічним комплектом „Глуфторед” шляхом 

послідовного нанесення рідини, а потім суспензії на поверхні всіх зубів з 

інтервалом в 2 тижні та аплікації крему „GC MI Paste Plus” (1 раз на день 

протягом 5 днів). 

 «Спосіб комплексного лікування катарального гінгівіту у 

підлітків із хронічним гастродуоденітом», науковий керівник – доктор 

медичних наук, професор Рожко М.М.   

Спосіб комплексного лікування катарального гінгівіту у підлітків, що 

перебігає на тлі хронічного гастродуоденіту. При цьому для загального 

лікування використовують пробіотик Йогурт по 1-2 капсули 3 рази на день, 

під час їди курсом 25-30 днів, а для місцевої терапії застосовують 

нестероїдний протизапальний препарат із знеболювальними та 

протиексудативними властивостями Фортеза у вигляді полоскань ротової 

порожнини протягом 20-30 секунд, використовуючи один мірний ковпачок 

(15 мл) розчину для полоскання (дозу для полоскання можна розвести такою 

ж кількістю води у разі необхідності), 2-3 рази з інтервалом 3-4 години 

протягом 5 днів, аплікації на слизову оболонку ясен та введення в міжзубні 

проміжки Дентагеля 2 рази на добу, курсом 10 днів. 

 «Спосіб місцевого лікування генералізованого пародонтиту», 

науковий керівник – доктор медичних наук, професор завідувач кафедри 

дитячої стоматології Мельничук Г.М.  

Використовуючи рослинні препарати та сорбент сприяти швидкому 

клінічному поліпшенню стану пародонта, суттєвому зменшенню проявів 

захворювання, стимуляції регенераційних процесів у тканинах пародонта, 

поліпшенню кровообігу, нормалізації стану судин пародонта, забезпечити 

довготривалу ремісію вказаного захворювання (до 12 місяців). 

 «Спосіб формування, корекції та оцінки оклюзійної площини», 

науковий керівник – доктор медичних наук, професор Рожко М.М. 

Спосіб формування, корекції та оцінки оклюзійної площини, що 

включає визначення Камперівської горизонталі та використання 

пластмасового базису на верхнющелепу з високим прикусним валиком, який 

відрізняється тим, що на вестибулярну поверхню верхнього прикусного 

воскового валика наклеюють паперову стрічку з нанесеними з інтервалом 

1мм кольоровими горизонтальними лініями та, позиціонуючи на одну лінію 

точки, які були попередньо нанесені в ділянцікореня носу та верхніх країв 

козелків вух, фотографують обличчя пацієнта цифровим пристроєм, 

отримують зображення, на якому, за допомогою програмного забезпечення 

Microsoft PowerPoint, наносять лінію, що відповідає Камперівській 

горизонталі, та паралельну їй-оклюзійну; за точками перетину останньої та 

горизонтальних ліній паперової стрічки здійснюють формування, корекцію 

та оцінку оклюзійної площини. 

 «Спосіб аугментації коміркового відростка верхньої щелепи», 

науковий керівник – доктор медичних наук, професорРожко М.М. 

Спосіб аугментації коміркового відростка верхньої щелепи, що полягає 

у проведенні двох вертикальних розмірів під кутом до межі прикріпленого та 
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рухомою частиною ясен з вестибулярної сторони в ділянці відсутнього зуба 

відступаючи латерально до середини коронок сусідніх зубів, які з’єднуються 

між собою горизонтальним розрізом на відстані 6-12мм від виступу краю 

коміркового відростка з внутрішньоротовогобоку, відсепаруванніслизово-

окістного клаптя з наступним заповненням утвореної кишені/порожнини 

імплантом/кістковим матеріалом та ушиванням рани вузловими швами, який 

відрізняється тим, що перед заповненням утвореної проведеними розрізами 

порожнини кістковимматеріалом провокують кровотечупроведенням 

декортикації в ділянці краю коміркового відростка до заповнення порожнини 

кров’ю, після чого порожнину заповнюють кістковим матеріалом на основі 

фізично модифікованого сульфату кальцію («Bond Bone»), висікають краї 

рани на 1-1,5мм з двох боків для створення контактної поверхні, 

проводятьгоризонтальну періостотомію для мобілізації слизово-окістного 

клаптя, співставляють краї рани і фіксуютьвузловими швами. 

 «Спосіб виготовлення навігаційних шаблонів з напрямними для 

пілотного встановлення дентальних імплантів», науковий керівник – доктор 

медичних наук, професорРожко М.М.  

Згідно з винаходом після попереднього сканування у пацієнта знімають 

відбиток щелепи та виготовляють розбірну гіпсову модель із замінним(и) 

блоком(ами), яку, в свою чергу, сканують оптичним сканером/томографом, 

спочатку сканують всю модель, потім окремо замінний(і) блок(и), в канали 

вставляють металеві піни, відображають в каналах вісь і співставляють в 

програмному забезпеченні дані КТ та дані скана гіпсової моделі і її 

замінного(их) блока(ів) в тривимірному просторі по коронках зубів, 

отримують тривимірну реконструкцію кістки, рельєфу слизової, з наступним 

визначенням в програмі остаточної позиції імплантатів, віртуальним 

прорізанням каналів в замінному блоці та відтворенням методом FDM друку 

замінного(их) блока(ів) з каналами позиції майбутніх імплантатів, кут і 

розташування яких відповідають куту та розташуванню майбутніх 

імплантатів, а їхній діаметр – діаметру металевих пін, відпринтований(і) 

блок(и) з каналами замінюють на гіпсовий в плашці з пазами з посадкою на 

своє місце без похибки, в канали вставляють металеві піни, діаметром 

щонайменше 2 мм, на піни надівають титанові гільзи і далі вручну 

виготовляють шаблон з фотополімерної маси з опорою на зубний ряд. 

Пропонований спосіб виготовлення навігаційних шаблонів з напрямними для 

пілотного встановлення дентальних імплантатів поєднує методики 

комп’ютерного планування та технології тривимірного прототипування і 

забезпечує точну відповідність внутрішнього рельєфу шаблона рельєфу 

слизової оболонки і, відповідно, можливість точної посадки та фіксації 

шаблона на слизовій і зубах. 

 «Спосіб візуалізації привушної слинної залози», науковий 

керівник – доктор медичних наук, професорРожко М.М.  

Спосіб візуалізації привушної слинної залози включає отримання 

зображення скануючих анатомічних структур привушної слинної залози у 

фронтальній, сагітальній та аксіальній площинах з використанням конусно-
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променевого комп’ютерного томографа, введення водорозчинної 

рентгеноконтрасної речовини у вивідну протоку залози. Середньо-

сагітальний промінь виставляють посередині проекції краю кута гілки 

нижньої щелепи. Промінь франкфуртської горизонталі виставляють в 

площині середини між гілкою нижньої щелепи та суглобовою головкою в 

аксіальній площині, а промінь позиціонування – на 1см медіальніше кута 

гілки нижньої щелепи у вертикальній площині. 

 «Спосіб зняття відбитка для виготовлення куксової вкладки», 

науковий керівник – доктор медичних наук, професор Рожко М.М.  

Спосіб зняття відбитка для виготовлення куксової вкладки включає 

препарування твердих тканин кореня зуба з урахуванням топографії 

кореневого каналу і зняття відбитка з використанням відбиткового базисного 

силіконового матеріалу. 

 «Спосіб введення та пролонгованого зберігання лікуючого засобу 

в пародонтальних кишенях при лікуванні захворювань тканин пародонта», 

науковий керівник – доктор медичних наук, професор Рожко М.М.  

Cпосіб забезпечує пряме ведення препарату у зону запалення та 

довготривале знаходження лікувального препарату в пародонтальній кишені, 

запобігаючи змиванням слиною і механічним стирання язиком. 

 «Спосіб виготовлення резорбуючих монолітних полімерних 

мембран для реконструкції коміркової частини щелеп», науковий керівник – 

доктор медичних наук, професор Рожко М.М.  

Застосування пропонованого способу виготовлення резорбуючих 

монолітних полімернихмембран для реконструкції коміркової частини щелеп 

забезпечує можливість уніфікованоговиготовлення біодеградуючих 

полімерних жорстко-еластичних каркасів (мембран) для реконструкції 

коміркової частини щелеп при повній втраті зубів і скорочує час 

оперативноговтручання з розширенням практичної стоматології, зокрема 

імплантології для здійснення естетично-функціональних вимог 

ортопедичному лікуванні. 

 «Спосіб виготовлення куксової вкладки на імплантат при 

пошкодженні фіксуючого гвинта абатмента», науковий керівник – доктор 

медичних наук, професор Рожко М.М.  

Використання пропонованого способу виготовлення коренево-куксової 

вкладки на імплантатпри пошкодженні фіксуючого гвинта абатмента, 

дозволяє забезпечити можливість виготовлення куксової вкладки на 

пошкоджений імплантаті її використання як надійної опори відновленої 

ортопедичної конструкції. 

 «Спосіб лікування хворих на інфаркт міокарда при супутній 

артеріальній гіпертензії з використанням кверцетину», науковий керівник – 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології 

та фармакотерапії Купновицька І.Г. 

Спосіб лікування гострого інфаркту міокарда на тлі артеріальної 

гіпертензії включає в себе базисну терапію та додаткове призначення 

кверцетину в два етапи. 
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 «Спосіб візуалізації проксимальних фаланг та суміжних суглобів 

II-V пальців кисті», науковий керівник – доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри травматології та ортопедії Сулима В.С.  

Спосіб візуалізації проксимальних фаланг та суміжних суглобів II-V 

пальців кисті шляхом отримання ображення сканованих анатомічних 

структур пясткових кісток та їх суміжних суглобів у фронтальній, сагітальній 

та аксіальній площинах з використанням конусно-променевого комп’ютерної 

томографії на рентгенологічному стоматологічному апараті Veravewepocs 

R100 із відповідним позиціонуванням світлових променів. 

 «Спосіб візуалізації п’ясткових кісток та їх суміжних суглобів», 

науковий керівник – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

травматології та ортопедії Сулима В.С. 

Спосіб візуалізації п’ясткових кісток та їх суміжних суглобів дозволяє 

отримати триплощинні зображення їх анатомічної будови з чіткою 

реконструкцією структур відповідної обстежуваної п’ясткової кістки кисті та 

суміжних суглобів з малою дозою опромінення та в короткий проміжок часу. 

 «Спосіб візуалізації функціонального стану кистьового суглоба», 

науковий керівник – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

травматології та ортопедії Сулима В.С. 

Спосіб візуалізації функціонального стану кистьового суглоба дозволяє 

отримати триплощинні зображення анатомічної будови кистьового суглоба в 

фізіологічному та в стані суглоба, що перебуває під навантаженням, і легше 

діагностувати функціональні зміни кистьового суглоба. 

 «Спосіб лікування хворих з переломами довгих кісток із 

застосуванням апарата Гуцуляка В. І. для репозиції і фіксації відламків 

кісток», науковий керівник – доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри травматології та ортопедії Сулима В.С. 

Спосіб лікування хворих з переломами довгих кісток полягає в 

застосуванні апарата Гуцуляка В. І. для репозиції і фіксації відламків кісток, 

що включає роз’ємні опори з встановленими на них за допомогою елементів 

кріплення кістковими фіксаторами. 

 «Спосіб мінімально інвазивної трепанобіопсії та трепанопластики 

при захворюваннях кісток та порушеннях консолідації», науковий керівник – 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та 

ортопедії Сулима В.С. 

Спосіб передбачає використання комплекту інструментів для 

мінімально інвазивної трепанобіопсії та трепанопластики, а саме: трепану 

для біопсії, трубка якого біля ріжучого краю оснащена двома парами 

наскрізних поздовжніх отворів, робоча частина плавно загострена та 

переходить у ніж конусо-сегментарної форми, пероподібно заточений під 

гострим кутом 30°, а протилежний кінець з ручкою для утримання та 

отвором, переходить в канал кондуктора, набору мандренів чотирьох типів та 

знімного важеля-подовжувача ручки. 



19 

 

З метою підвищення ефективності лікування хворих з різною 

патологією внутрішніх органів в лікувальний процес впроваджено наступні 

методи лікування: 

- метод підвищення ефективності лікування гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби шляхом покращення діагностики лужних та змішаних 

рефлюксів та використання подвійних доз інгібіторів протонової помпи в 

поєднанні з препаратами урсодезоксихолевої кислоти і прокінетика; 

- застосування гепасолу-нео для лікування хворих з поєднаним 

алкогольним ураженням печінки і підшлункової залози; 

- методика призначення пентоксифіліну для попередження 

прогресуванняфіброзу печінки і підшлункової залози; 

- метод диференціальної діагностики«синдрому обструктивного апноє» 

у хворих з серцево-судинною та легеневою патологією. 

3.7. Здійснення всіх необхідних заходів по створенню 

університетської лікарні на базі обласних клінічних лікувально-

профілактичних закладів для покращення якості підготовки фахівців та 

надання населенню спеціалізованої медичної допомоги. 

В 2017році успішно працював лікувально-навчально-науковий 

структурний підрозділ «Університетська клініка Івано-Франківського 

національного медичного університету», в організаційній структурі якої 

виділено підрозділи: Центр стоматології, Центр клінічної медицини з 

стаціонаром на 60 ліжок терапевтичного профілю таконсультативно-

діагностичний кабінет для обслуговування студентів та працівників 

Університету. Університетська клініка має сертифікат «Чиста лікарня, 

безпечна для пацієнта», а також ліцензію на медичну практику.  

Лікувальну роботу здійснювалипрацівники 37 клінічних кафедр на 136 

клінічних базах, які розташовані в ОКЛ – 18, ЦМКЛ-14, ОДКЛ-9, МКЛ №1-7. 

На клінічних кафедрах працювало 74 професори, д.м.н., 236 доц. к.м.н.,77 ас. 

к.м.н. ; всього – 609 клініцистів з них 161, які проводять оперативні 

втручання. Вищу категорію мають 226 осіб, першу -117 , другу – 96. Два 

працівники ІФНМУ є членами експертних комісійМОЗ України, 

позаштатними спеціалістами з питань охорони здоров’яє 28 співробітників. 

Стажування за кордоном пройшли 70 викладачів. Проф. Гудз І.М. завідувач 

кафедрою загальної хірургії визнаний кращим судинним хірургом України в 

2017р., обраний консулом від України при Європейській асоціації судинних 

хірургів на три роки. Співробітники Університету активно проводять роботу 

серед населення області шляхом виступів на телебаченні, публікацій в 

засобах масової інформації – понад 100 виступів та публікацій у 2017 році. 

Для надання населенню спеціалізованої допомоги та підвищення якості 

підготовки фахівців наклінічних базах Університету успішно функціонують 

центри: панкреатичний, професійних захворювань, ліпідний центр, 

антигіпертензивний та діабетичний клуби, центр ранньої медичної 

реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи, центр 

ендокринної хірургії, кабінет естрапірамідної патології, центр Сну при 

університетській клініці, діагностичний центр захворювань нервової системи.  
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Впродовж 2017 року співробітникамиІФНМУ проведено: 310023 

консультацій, 31393 оперативних втручань, 133205 діагностичних процедур, 

проведено курацію 13969 хворих, здійснено 303 виїзди з надання екстреної 

медичної допомоги, прийнято участь у проведенні3847консиліумів. 

Проведено медичні огляди студентів та працівників ІФНМУ, в 2017 році за 

результатами профоглядів студентів сформовано диспансерну групу в 

кількості427 осіб, оздоровлено 102 студенти. Загалом до Університетської 

клінікибуло госпіталізовано 1453 хворих. За 2017рік прийнято 10913 хворих 

терапевтичним кабінетом та 60028 пацієнтів Центром стоматології 

Університетської клініки. 

Для покращення якості лікувально-діагностичних процесів закуплено 

та встановлено: цифровий флюорограф КРДЦ-02-Альфа (1950000 грн.), 

аналізатор біохімічний автоматичний Pentra С400 (905969 грн.), дентальний 

рентгенівський апарат MAX 70 HF/DC(72500грн. ), гематологічний 

аналізатор (167500грн.). В 2017році для клінічних кафедр придбано 

апаратури на суму 2703394,50 грн. 

3.8. Оснащення кафедр та навчальних підрозділів сучасною 

комп’ютерною технікою. 

Для забезпечення навчального процесу в Університеті працює 961 

персональний комп’ютер та ноутбук (101 придбаний у 2017р); 9 серверів; 1 

система накопичення даних; 120планшетних комп’ютерів (35 придбано у 

2017р.).Створено 36 комп’ютерних класів, впродовж звітного періоду 

відкрито нові на кафедрах клінічної фармакології, дерматовенерології; 

модернізовано комп’ютерні класи відділу інформаційно-аналітичного 

забезпечення, медичного коледжу, кафедри соціальної медицини. Середня 

кількість комп’ютерів – 14 на клас, середнє співвідношення кількості 

студентів на 1 комп’ютер складає 6,8.  

Проведено модернізацію комп’ютерної техніки у деканатах 

Університету, бухгалтерії, навчальному та інших відділах. Загалом замінено 

та модернізовано 17 комп’ютерів.  

3.9. Розширення Інтернет-мережі для покращення якості 

підготовки фахівців та підвищення кваліфікації викладачів. 

До мережі Internet в Університеті в даний час є доступ із усіх робочих 

місць. Комп’ютери із мережею до 20 об’єднані в однорангові мережі за 

типом «зірка», а решта локальних мереж реорганізовано у віртуальні 

розподілені мережі, що підвищило безпеку роботи мережі. Усі комп’ютерні 

класи мають доступ доInternet. 

Розпочато створення корпоративної бездротової мережі на базі 

промислових точок доступу «Unifi», під’єднано корпус фармацевтичного 

факультету та Центр стоматології Університетської клініки. 

Локальна мережа ІФНМУ підключена до мережі Internet із пропускною 

здатністю 1 Гб/сек гарантованого потоку. Матеріал підключення –

 оптоволокно. Розширено смугу пропускання інтернет від 100Мб\сек до 150 

Мбіт/сек 
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З метою впровадження елементів проблемно орієнтованого навчання 

започатковано роботу системи «Віртуальний пацієнт». Проведено навчання 

із викладачами зацікавлених кафедр. 

3.10. Створення університетського редакційно-видавничого 

комплексу для забезпечення можливості видання навчально-методичної 

та наукової літератури. 

В Університеті працюють редакційні колегії журналів:“Галицький 

лікарський вісник”, “Архів клінічної медицини”, «Прикарпатський Вісник 

наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка» – серія «Пульс», 

«ArtofMedicine»виданняякихздійснює видавничий відділ.Видавничим 

відділом у 2017 році видано навчально-методичної, наукової та навчально-

звітної продукції на загальну суму 355 тис.грн. Упродовж 2017 року 

проведено ремонт виробничих площ видавничого відділу. 

3.11. Створення сучасного студентського спортивно-оздоровчого 

комплексу закладу. 
В ІФНМУ проводиться постійне оновлення спортивно-оздоровчого 

комплексу як навчальної бази з дисципліни фізичне виховання для студентів 

всіх факультетів та медичного коледжу, підготовки фахівців зі спеціальності 

«Фізична терапія, ерготерапія», а також для занять спортом. Комплекс 

налічує наступні зали: 

 Спортивний зал для занять ігровими видами спорту та фізичним 

вихованням (центр. корп.) – 480,8 м.кв.; 

 Спортивний зал (футзал ) – 949,9 м.кв.; 

 Спортивний зал для ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, йоги – 

153,8 м.кв.; 

 Спортивний зал для атлетичних видів спорту – 42,9 м.кв.; 

 Спортивний зал для занять видами боротьби – 75,0 м.кв.; 

 Площадка пляжного волейболу та футболу – 555,0 м.кв.; 

 Площадка для стрітболу (вуличного баскетболу) – 144,0 м.кв.; 

 Тренажернийзал – 133,6 м.кв.; 

 Теніснийзал – 672,0 м.кв.; 

 Тенісний корт з штучним покриттям -327 м.кв.; 

 Тенісний зал (настільний теніс) – 253 м.кв.; 

 Штучне поле (футбольне) – 924 м.кв.; 

 Зал для гирьового спорту – 105 м.кв.; 

 Плавальний басейн для занять спортом та оздоровлення студентів 

– 275,6 м.кв. 

3.12. Збільшення бібліотечного фонду закладу. 

Наукова бібліотека ІФНМУ поповнила загальний фонд навчальної 

літературивпродовж року 5382примірниками на суму 1014088 грн., серед 

них: українською мовою – на суму 820036 грн.,іноземними мовами – на суму 

194052 грн. 

3.13. Переоснащення відділу технічних засобів навчання закладу 

сучасним мультимедійним та проекційним обладнанням. 
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Університет має 17 великих та 7 малих лекційних залів, обладнаних 

мультимедійними системами. У 2017 році додатково оснащено ще одну 

лекційну аудиторію (№1), проведено заміну 3-х проекторів. Середня 

місткість аудиторій становить від 80 до 160 осіб. Для покращення сприйняття 

студентами лекційного матеріалу 9 аудиторій обладнані звукопідсилюючою 

апаратурою (у 2017 році було озвучено 3 лекційні аудиторії: кафедри 

Фізіології, Інфекційних хворіб, ауд №8). 8 лекційних аудиторій обладнані 

системою відео- та аудіозв’язку із можливістю фіксування відеоматеріалу. 12 

аудиторій мають під’єднання до мережі інтернет. Розгорнутий відеосервер 

дозволяє виконувати запис та зберігання відповідної інформації з наступним 

переглядом із обраною швидкістю відтворення. У 2017 році встановлено 6 

телевізійних проекційних екранів для забезпечення роботи навчально-

практичних центрів. 

3.14. Створення дієвого кадрового резерву на посади завідуючих 

закладу. 

Питання підготовки кадрового резерву на посади завідуючих кафедр 

здійснюється через підготовку в докторантурі, в Університеті на даний час 

виконуються 28 докторських дисертацій, подано до захисту 7 докторських 

дисертацій. У 2017 році 54 кафедри Університету очолювали доктори наук,1 

– доцент. 

3.15.Цільове та ефективне використання коштів загального та 

спеціального фондів.  

Джерелом фінансування ІФНМУ є кошти загального та спеціального 

фонду Державного бюджету, які передбачені і затвердженікошторисом 

доходів і видатків на 2017 ріквідповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

Українивід 28.02.2002 року№228 «Про затвердження Порядку складання 

розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисівбюджетних установ». 

За 2017 рік асигновано із загального фонду державного бюджету 

68342,0 тис.грн., в т.ч. по 

- КПКВ 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та 

фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими 

навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації» – 49526,6 тис.грн.;  

- КПКВ 2301120«Підготовка медичних та фармацевтичних кадрів 

вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації» – 61,3 тис.грн.;  

- КПКВ 2301020 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 

замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, 

фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що 

становлять національне надбання» – 610,5 тис.грн.;  

- КПКВ 2301170 «Діагностика і лікування захворюваньіз 

впровадженнямекспериментальнихта нових медичних технологійу закладах 

охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальнихмедичних 

закладахМОЗ України» – 18143,6 тис.грн.  

Касові видатки загального фонду бюджету по КПКВ 2301070 склали 

49526,6 тис.грн., з них витрати на оплату праці – 31661,8 тис.грн.; 



23 

 

нарахування на оплату праці – 6965,5 тис.грн.; придбання матеріалів, 

предметів та інвентарю – 13,6 тис.грн.; придбання продуктів харчування – 

505,1 тис.грн.; оплату комунальних послуг – 683,5 тис.грн.; оплату інших 

послуг – 4,7 тис.грн.; витрати на соціальне забезпечення– 9692,4 тис.грн. 

Касові видатки загального фонду бюджету по КПКВ 2301020 склали 

610,5 тис.грн., з них витрати на оплату праці – 443,2 тис.грн.; нарахування на 

оплату праці – 95,3 тис.грн.; придбання матеріалів, предметів та інвентарю – 

65,9 тис.грн.; оплату інших послуг – 1,2 тис.грн.; видатки на оплату 

відрядження– 4,4 тис.грн., інші поточні видатки – 0,5 тис.грн. 

Касові видатки загального фонду бюджету по КПКВ 2301120 склали 

61,3 тис.грн., з них витрати на оплату праці – 26,1 тис.грн.; нарахування на 

оплату праці – 6,2 тис.грн.; витрати на соціальне забезпечення– 29,0 тис.грн. 

Касові видатки загального фонду бюджету по КПКВ 2301170 склали 

18143,6 тис.грн.,з них витрати на оплату праці – 11677,1 тис.грн.; 

нарахування на оплату праці – 2747,0 тис.грн.; придбання матеріалів, 

предметів та інвентарю – 40,0 тис.грн.; придбання медикаментів – 1660,2 

тис.грн.; придбання продуктів харчування – 867,0 тис.грн.; оплату 

комунальних послуг – 1089,6 тис.грн.; оплату інших послуг – 42,7 тис.грн.; 

витрати на соціальне забезпечення– 20,0 тис.грн. 

Надходження до спеціального фонду склали – 242399,4 тис. грн. В т.ч.  

- від надання освітніх послуг – 213993,5 тис. грн.;  

- від господарської діяльності – 11882,0 тис. грн.;  

- від оренди майна – 186,6 тис.грн.;  

- від реалізації майна – 6,3 тис.грн.;  

- благодійних внесків та дарунків – 726,8 тис.грн.;  

- стипендії КМУ – 19,9 тис.грн.;  

- від розміщення на депозитному рахунку тимчасово вільних 

коштів – 15584,3 тис.грн. 

Касові видатки спеціального фонду бюджету по КПКВ 2301070 склали 

184101,4 тис.грн. з них 

- витрати на оплату праці – 121670,9 тис.грн.; 

-  нарахування на оплату праці – 26691,1 тис.грн.;  

- придбання матеріалів, предметів та інвентарю – 10285,2 тис.грн.;  

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 125,8 

тис.грн.;  

- продуктів харчування – 2219,0 тис.грн.; 

- видатки на оплату відрядження – 520,4 тис.грн.;  

- оплату комунальних послуг – 12971,7 тис.грн.;  

- оплату інших послуг – 3814,9 тис.грн.;  

- витрати на соціальне забезпечення – 83,1 тис.грн.;  

- інші поточні видатки – 899,4 тис.грн.; 

- капітальні видатки – 4819,9 тис.грн. 

Касові видатки спеціального фонду бюджету по КПКВ 2301020 склали 

2232,6 тис.грн. з них  

- витрати на оплату праці – 107,6 тис.грн.;  

- нарахування на оплату праці – 25,8 тис.грн.;  
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- придбання матеріалів, предметів та інвентарю – 46,7 тис.грн.;  

- видатки на оплату відрядження – 3,2 тис.грн.;  

- оплату інших послуг – 49,8 тис.грн.;  

- інші поточні видатки – 53,2 тис.грн.;  

- капітальні видатки – 1946,3 тис.грн. 

Касові видатки спеціального фонду бюджету по КПКВ 2301120 склали 

8812,0 тис.грн. з них  

- витрати на оплату праці – 6912,7 тис.грн.; 

- нарахування на оплату праці – 1720,5 тис.грн.;  

- придбання матеріалів, предметів та інвентарю – 10,1 тис.грн.;  

- видатки на оплату відрядження – 19,5 тис.грн.;  

- оплату комунальних послуг – 11,3 тис.грн.;  

- оплату інших послуг – 123,4 тис.грн.;  

- витрати на соціальне забезпечення – 14,5 тис.грн. 

Касові видатки спеціального фонду бюджету по КПКВ 2301170 склали 

236,5 тис.грн. з них  

- витрати на придбання матеріалів, предметів та інвентарю – 71,2 

тис.грн.;  

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 57,6 

тис.грн.;  

- оплату інших послуг – 23,5 тис.грн.;  

- капітальні видатки – 84,2 тис.грн. 

 

3.16. Своєчасне і повне внесення податків,зборів та платежів до 

бюджету та проведення розрахунків з постачальниками. 

Із сум нарахованої заробітної плати членів трудового колективу, осіб, 

що працюють в Університеті за трудовими договорами, договорами підряду, 

за сумісництвом, виконують разові роботи, здійснюють обов’язкові 

утримання із заробітної плати. 

Податок на доходи фізичних осіб регулюється Податковим кодексом 

України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ, та Законом України «Про податок з 

доходів фізичних осіб». 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

регулюється Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-VІ «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 

Законом України від 09.07.2003 р. № 1058-ІV«Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», Законом України від 18.01.2001 р. № 2240-

ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

похованням», Законом України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». 

Розрахунки ІФНМУ з постачальниками та підрядниками ведуться 

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні». 

Станом на 01.01.2018 року усі податки та збори перераховані до 

державного бюджету України. 
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3.17. Своєчасне здійснення соціальних виплат.  

Соціальні виплати, передбачені нормативними документами, 

здійснюються своєчасно та в повному обсязі відповідно до потреб, 

розрахунків та затверджених планів видатків. В 2017 році дітям-сиротамі 

дітям, позбавлених батьківського піклування виплачено: компенсацію 

вартості харчування в сумі 505,1 тис. грн.; на придбання навчальної 

літератури – 126,0 тис. грн.; компенсацію для придбання одягу – 8,1 тис. грн.; 

одноразову грошову допомогу випускникам – 80,8 тис. грн. Виплачена 

одноразова адресна грошова допомога випускникам, які навчалися за 

державним замовленням та отримали направлення на роботу до закладів 

охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості в сумі 272,0 тис. 

грн. Вчасно проводилися виплати стипендій та пенсій, зокрема за 2017 рік 

виплачено стипендії – 9242,6 тис.грн., пенсій – 20,0 тис.грн. Виплачено 

соціальної стипендії – 1497,4 тис.грн.  

3.18. Організацію ефективної системи внутрішнього контролю 

фінансовою та господарською діяльністю з урахуванням: положень 

Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів; 

вимог цілеспрямованого ефективного і економічного управління 

функціями кожного структурного підрозділу, правильного 

розмежування функціональних обов’язків; правил бухгалтерського 

обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів видатків закладу. 

В процесі здійснення своєї фінансово-господарської діяльності 

університет дотримується Бюджетного кодексу України, одним з принципів 

якого є принцип цільового й ефективного використання коштів загального і 

спеціального фондів бюджету. 

Одним із структурних підрозділів Університету є планово-фінансовий 

відділ, у функції якого входить весь спектр планування, а саме: складання 

кошторисів доходів і видатків у розрізі бюджетних програм, штатних 

розписів, формування посадових окладів, розрахунки вартості навчання за 

контрактами, вартості плати за проживання в гуртожитках, орендної плати. 

Відділ тісно співпрацює з навчальним відділом і відділом кадрів, кожен з 

яких має чітко розмежовані функціональні обов’язки. Взаємодія цих відділів 

проводиться в частині встановлення педагогічного навантаження і 

формування чисельності науково-педагогічного, навчально-допоміжного й 

іншого персоналу. 

Веденням бухгалтерського обліку та контролем щодо доходів і 

видатків Університету займається відділ бухгалтерського обліку та звітності. 

Основними функціями якого є вести бухгалтерський облік відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення 

бухгалтерського обліку; складати на підставі даних бухгалтерського обліку 

фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та 

іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством; 

здійснювати поточний контроль задотриманням бюджетного законодавства 

при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Казначейства та 

здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань; 
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своєчасно та у повному обсязі перераховувати податки і збори (обов’язкові 

платежі) до відповідних бюджетів; забезпечуватидотримання порядку 

проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за 

бюджетні кошти;здійснювати заходи щодо усунення порушень і недоліків, 

виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та 

підрозділами університету, що уповноважені здійснювати контроль за 

дотриманням вимог бюджетного законодавства.  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності та планово-фінансовий 

відділ тісно співпрацюють із господарським відділом над вирішенням питань 

забезпечення повноцінного та ефективного господарського функціонування 

університету.  

Закупівля матеріальних цінностей, робіт і послуг проводиться 

відповідно чинного законодавства, зокрема Закону України «Про публічні 

закупівлі». В Університеті створено тендерний комітет, який здійснює свою 

діяльність відповідно до затвердженого річного плану закупівель.  

В ІФНМУ функціонує відділ внутрішнього аудиту, який планово 

здійснює перевірки та оцінює: фінансово-господарські операції на 

відповідність регуляторним вимогам; повноту, своєчасність і достовірність 

фінансової та іншої звітності, дотримання принципів і внутрішніх процедур 

обліку. Висновки з різних напрямків діяльності ІФНМУ дозволяють 

підвищити ефективність управління Університетом. 

 

3.19. Збереження закріпленого за закладом державного майна. 
В ІФНМУ реалізується затверджений Вченою радою План заходів 

щодо збереження закріпленого за Університетом державного майна, 

призначено відповідальних осіб, проводиться аудит за використанням 

матеріальних цінностей та грошових коштів. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність» річною інвентаризацією перевіряються фактична наявність та 

умови зберігання матеріальних цінностей. 

З метою формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності 

Університет разом із річною фінансовою звітністю до головного 

розпорядника коштів – МОЗ України – подає звіт ф.№2-б «Відомості про 

державне майно» з даними про кількості нерухомого майна та зобов’язковим 

заповненням даних про державну реєстрацію на право власності будівель та 

споруд, а також про автомобільний транспорт та земельні ділянки, які 

знаходяться на балансі установи. Окремо подається звіт про перелік 

нерухомого майна навчального закладу, яке здається в оренду у відповідності 

до укладених діючих договорів оренди. 

20. Забезпечення захисту інтересів закладу, держави. 

Для забезпечення законності в діяльності ІФНМУ та захисту його 

інтересів в Університеті створена і функціонує юридична служба, діяльність 

якої спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання та 

запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів, а 

також представлення інтересів закладу в судах.  
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Захист прав та інтересів студентів здійснює студентський пармламент, 

представники якого є членами ректорату, Вченої ради Університету, 

стипендіальної комісії. 

3.21. Встановлення наукових, господарських зв’язків із 

навчальними закладами, науково-дослідними та іншими установами, 

організаціями, підприємствами, в т.ч. зарубіжних країн, з метою 

підвищення ефективності закладу. 

Упродовж 2017 року ІФНМУ проводив активну співпрацю з 

Національним Еразмус+ офісом в Україні з метою вдосконалення організації 

роботи Університету у програмі «Еразмус+»: Укладено договори і 

налагоджено співпрацю з: Дебреценським університетом (м. Дебрецен, 

Угорщина) – у рамках програми міжнародної академічної мобільності: 

студенти медичного факультету ІФНМУ навчалися протягом семестру в 

Дебреценському університеті;з Опольською медичною вищою професійною 

школою (Ополє, Польща) студентка медичного коледжу зі спеціальності 

«медсестринство» скерована на навчання; укладено Міжінституційну угоду у 

рамках програми ЄС «Erasmus+» (Erasmus+ Inter-institutionalAgreement) з 

Університетом Вальядоліду (Вальядолід, Іспанія);Литовським медичним 

університетом здійснювалася розробка спільного проекту у рамках програми 

«Erasmus+» (KA1). 

Досягнуто попередніх домовленостей з Карловим університетом 

(Прага, Чехія) стосовно академічного обміну студентами у 2017-2018 н. р. 

У ІФНМУ здійснюється співробітництво за укладеними 

довготривалими угодами з виконання спільних наукових розробок, обміну 

науковими та науково-педагогічними співробітниками, студентами та 

аспірантами з наступними установами: 

Гуманітарно-економічною академією в Лодзі(Лодзь, Польща);Вищою 

державною професійною школою в Хелмі (Хелм, Польща);Тартуським 

університетом (Тарту, Естонія), Карловим університетом (Прага, Чехія), 

Школою медицини Університету Лідса (Лідс, Великобританія), 

CollegiumMasoviense Вища школа наук про здоров’я (Жирардув, Польща); 

Медичним університетом ім. Павла Йозефа Шафарика (Кошице, 

Словаччина); Східно-талліннською центральною лікарнею (Таллінн, 

Естонія),Опольським політехнічним університетом (Ополє, Польща); 

Литовським медичним університетом (Каунас, Литва);Університетом в 

Жиліні (Словаччина), Державною медичною вищою професійною школою в 

Ополє (Ополє, Польща); Асоціацією сімейної медицини повіту Марамуреш 

(Румунія)Медичним університетом Любліна (Люблін, Польща); організацією 

«Американський клінічний досвід» (США);Парамедичним інститутом 

(Гамбург, Німеччина); Медичним університетом Софії (Софія, 

Болгарія);організацією «ScanmedS. A.» при лікарні Сен-Рафаеля (Краків, 

Польща); 

Європейським університетом у Римі (Рим, Італія);Європейським 

центром здоров’я «Отвоцк» (Варшава, Польща); Північним університетом 

«Васіле Голдіш» (Арад, Румунія); благодійною організацією «Міжнародний 

центр впровадження програм ЮНЕСКО»;виробничо-послугово-
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торговельним підприємством «Medgal» (Польща-Німеччина-Сянган); 

Сілезьким медичним університетом (Катовіце, Польща); Азербайджанським 

медичним університетом (Азербайджан);Університетом Лесбріджа 

(Лесбрідж, Канада); 

фундацією «RapidMedical» (Іспанія);Гродненським державним 

університетом (Гродно, Білорусь);Коледжем Лінкольна (Куала Лумпур, 

Малайзія); 

Закладом охорони здоров’я у Саноку та Саноцькому повіті (Санок, 

Польща); 

підприємством з виробництва сучасних ендопротезів OHST 

(Німеччина); 

підприємством з виробництва сучасних імплантатів для остеосинтезу 

XRBest (Китай). 

У рамках співпраці з Державною медичною вищою професійною 

школою в Ополє (ДМВПШО було проведено Другу українсько-польську 

академію з медсестринства та реабілітології, організаторами якої були 

ДМВПШО і Медичний коледж ІФНМУ. 

3.22. Захист відомостей, що складають державну, службову та 

комерційну таємницю, відповідно до Закону України ,,Про державну 

таємницю». 

ІФНМУ не провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею. 

3.23. Виконання екологічної програми. 

В Університеті на базі акредитованих наукових лабораторій 

проводяться дослідження присвячені екологічним проблемам: 

«Еколого-генетичне моніторування: розробка і впровадження нових 

комплексних тест-систем оцінювання інтенсивності та природи мутагенного 

забруднення довкілля і прогнозування генетичної небезпеки для населення. 

Науковий проект отримав сім міжнародних грантів (чотири – Швейцарського 

наукового товариства, один – Міжнародної науково-освітньої програми 

(«ІSEP»), один – Європейської молекулярно-біологічної асоціації, один – 

багатоцентрового дослідження «INTAS» (1999-2001 рр.). Трансгенними 

лініями рослин Arabidopsis thaliana і Nicotiana tabacum діагностовано 

молекулярно-генетичні наслідки забруднення довкілля радіонуклідами 

(підтверджено європатентом). З цією метою уперше застосовано 

гетерозиготні рослини Nicotiana tabacum, у співпраці з науковцями 

університету м. Лесбрідж (Канада). 

Фундаментальне дослідження кафедри гігієни та екології на тему: 

«Розробка новітньої технологій утилізації полімерних побутових відходів на 

основі механічного рециклінгу» керівник – д.мед.н., професор Мізюк М.І., 

термін виконання – 2017-2019 роки. 

Центр біоелементології виконує наукові дослідження з напрямку 

«Біогеохімічний моніторинг впливу ксенобіотиків на макро- та 

мікроелементний статус населення Прикарпатського регіону». 

Науковці Університету залучені до роботи в комісії з екологічної 

безпеки Івано-Франківської ОДА. 
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3.24. Встановлення сучасного технологічного обладнання у 

корпусах та гуртожитках закладу для забезпечення умов 

енергозбереження. 

Постійна увага в 2017 році приділялася заходам енергозбереження, 

зокрема: ремонт внутрішньо-будинкових систем опалення, заміна труб 

опалення та радіаторів навчальних корпусів (вул.Мазепи,34,Грушевського,7. 

Майдан Шептицького); реконструкція електросилової та 

електроосвітлювальної мережі з заміною світильників у навчальних 

приміщеннях стоматкорпусу, гуртожиток №1-2, морфологічного корпусу, 

кафедр неврології,мікробіології, біохімії.Навиконання заходів з підвищення 

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів протягом року 

проведено заміну вікон та дверей в навчальних корпусах (морфологічний, 4-

ий навчальний, центральний, навчальні корпуси по вул.Мазепи), 

гуртожитках, університетській клініці, музеї, віварії, навчально-виробничо-

рекреаційній базі«Арніка», а саме : 

- металопластикових вікон в кількості 129 шт.; 

- дерев’яних вікон в кількості 54 шт.; 

- металопластикових дверей – 8 шт.; 

- дерев’яних дверей –7 шт. 

3.25. Дотримання чинного законодавства, активне використання 

засобів удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової 

дисципліни, фінансового стану закладу. 

Діяльність ІФНМУ здійснюється з дотриманням Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актів, які 

регулюють управлінську, фінансово-господарську, трудову та іншу 

діяльність.  

Для удосконалення безпосереднього управління використовувалися 

такі засоби як обговорення в на вченій раді важливихпитань основної 

діяльності; делегування повноважень і завдань; бесіди з підлеглими; 

конструктивна критика та заохочення; нагляд і контроль за результатами 

праці; інформування та комунікація тощо. 

Зміцнення договірної та трудової дисципліни грунтується на пошуку 

відповідальних та професійних партнерів (працівників) і налагодження з 

ними взаємовигідних зв’язків; сумлінному виконанню взятих на себе за дого-

вором зобов’язань; обов’язковому додержанню порядку і правил як під час 

укладання, так і під час виконання відповідного договору тощо. 

Стабільність фінансового стану забезпечується шляхом систематичного 

детального аналізу та неухильного виконання затвердженого кошторису 

доходів та видатків. 

3.26. Проведення заходів по створенню в кожному структурному 

підрозділі закладу умов праці, відповідно до правил і норм охорони 

праці, протипожежного захисту, санітарних і протиепідемічних правил 

Протягом 2017 року постійно проводились заходи, спрямовані на 

забезпечення охорони праці працівників Університету: 
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Проведено навчання відповідальних осіб «Правил безпеки системи 

газопостачання»; «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»; 

осіб відповідальних за організацію експлуатації ліфтів; «Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів»; працівників, які зайняті на 

роботах з підвищеною небезпекою; навчання ректора та проректорів, 

начальника БМД, навчання операторів газифікованих котельнь з технічної та 

безпечної експлуатації обладнання котельнь; 

Проведено обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті (водіїв), страхування членів добровільних пожежних дружин 

(команд), страхування працівників кафедр, які займаються лікувальною 

роботою у відділеннях ВІЛ/ СНІД;  

отримано дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки 

(котельні, ліфти, посудини під тиском) з дотриманням вимог законів та 

інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки; 

проведена закупівля засобів пожежогасіння (вогнегасників), проведена 

перезарядка старих; 

проведена атестація робочих місць за умовами праці кафедр зі 

шкідливими умовами праці (8 кафедр); 

укомплектовано пожежними щитами бомбосховище та 

фармацевтичний корпус. 

3.27. Виконання планів соціального розвитку колективу.  

Для забезпечення необхідних умов працізгідно атестації робочих місць 

надається доплата працівникам за шкідливі умови праці, додаткові відпустки 

за ненормований робочий день, за особливий характер роботи, за роботу з 

шкідливими та важкими умовами праці. Робітникам Клініко-біологічної 

експериментальної бази (віварій) закуплено спеціальне взуття та спецодяг: 

черевики робочі, чоботи, медичне взуття, утеплені куртки. Всіх робітників 

столярно-меблевої майстерні, БМД та працівників господарського відділу 

забезпечено спецодягом: робочими костюмами, утепленими куртками, 

блейзерами та робочими черевиками. Для сторожів відділу сторожової 

охорони придбано комплекти одягу (костюми і сорочки). Робітникам 

будівельно-монтажної дільниці, господарського відділу виділені приміщення 

для переодягання та душові. 

У 2017 році оздоровлено 336 співробітників Університету, зокрема, на 

навчально-виробничо-рекреаційній базі «Арніка» (м. Яремче) та 35 – на базі 

в Херсонській області. 

Завершено підготовчі роботи щодо будівництва житлового будинку для 

молодих співробітників Університету. 

3.28. Забезпечення дієвої роботи студентського наукового 

товариства та Ради молодих вчених вищого навчального закладу. 

СНТ Університету обєднує активних студентів-гуртківців, яких у 2017 

році налічувалось 512 і проводить роботу в кількох напрямках: 

Наукова діяльність і представлення на конференціях, участь в 

олімпіадах та конкурсах. Досягнення 2017року: 

• Призери II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад – 11. 
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• Призери II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт у галузі «Клінічна медицина» – 1. 

• Призери міжнародних конкурсів – 1. 

• Призери міжнародних конференцій – 4. 

• Призери міжвузівських наукових конференцій (у т.ч. з міжнародною 

участю) – 38. 

• Учасники міжнародних конференцій – 14. 

• Учасники міжвузівських наукових конференцій – 195. 

 Кількість гуртківців – 512. 

 Проведена86-а науково-практична конференція студентів і молодих 

вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (23-24 березня 2017 

року). У рамках науково-практичної конференції проведено 10 майстер-

класів. 

Спільно з Товариством Червоного Хреста для студентів Прикарпаття 

проведеномайстер-клас з основ надання першої невідкладної допомоги. 

Для членів СНТ прочитано цикл лекцій «Крок у науку», тематичні 

лекції провідних фахівців Університету. 

Члени СНТ приймали участь у загальноміських заходах: 

 «Студентське містечко» в рамках святкування Дня міста (7 

травня 2017 р.);  

 «Прикарпатський науковий пікнік, 2017» (17 вересня 2017 р.) – ІІ 

місце. 

Спільно з кафедрою анестезіології створено відеоальбом «Перша 

медична допомога у бою», а також «Альбом Слави», який містить світлини 

та розповіді про історію кафедр Університету. 

В ІФНМУ в 2017 році навчалися і працювали 522молодих вчених віком 

до 35 років, з них: кандидатів медичних наук – 71;доцентів – 48;асистентів –

390 аспірантів – 16;магістрів – 3;клінічних ординаторів – 8;старших 

лаборантів – 36.Молодими вченими Університету за 2017 рік всього 

опубліковано 443 наукові статті (з них 263 – у фахових наукових журналах, 

72 статей – міжнародні), 502 тези (з них 281 – міжнародні). видано 32 

патентів, 7 інформаційних листів.Молоді вчені є співавторами 48 методичних 

рекомендацій, 19 монографій і посібників. 

176 молодих науковці Університету були учасниками науково-

практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, з них 155 приймали участь у 

міжнародних конференціях; 32 – приймали участь у міжнародних 

дослідженнях.  

23-24 березня 2017 року на базі ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» була проведена 86-та науково-

практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю 

«Інновації в медицині», в якій взяли участь 109 молодих вчених із вищих 

медичних закладів України (тези).Наукові доробки були представлені на 

секції молодих вчених, на якій прозвучало 13 усних та 5 стендових 

доповідей. 
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Кращі студенти Університету: призери олімпіад, конкурсів, 

конференцій, мистецьких і творчих конкурсів, спортивних змагань, 

волонтери, активісти студентських організацій традиційно отримують 

грамоти та грошові винагороди (14 грудня 2017р.). 

Грамотою та премією Українського Фізіологічного товариства 

ім. П.Г. Костюка нагороджена доцент кафедри фізіології, к.мед.н, 

Гуранич Т.В.  

Молоді вчені ІФНМУ є членами міжнародних наукових товариств та 

асоціацій: Вакалюк І.І. (каф. внутрішньої медицини стоматологічного 

факультету) – член Американського товариства з артеріальної гіпертензії, 

член Українського товариства по серцевій недостатності; Шеремета О.М. 

(каф. внутрішньої медицини стоматологічного факультету) – член 

Американського товариства з артеріальної гіпертензії, Костіцька І.О. 

(кафедра ендокринології) – член ендокринологічного товариства США, член 

Американської асоціації клінічних ендокринологів, Герасимчук М.Р. 

(асистент кафедри патфізіології) –голова Івано-Франківського локального 

осередку ММГО «Інтернаціональної Федерації асоціації студентів-медиків – 

Україна» (ІФАСМУ) 

(InternationalFederationofMedicalStudents’Assotiations),Галюк В.М. (асистент 

кафедри хірургії №1) – член Асоціації Європейської дигестивної хірургії 

(EDS). 

Студенти і молоді вчені Університету проходили стажування за 

кордоном: Оріщак О.Р.; Стажування з отохірургії 

“83rdTemporalBoneDissectionWorkshop” (20-21 листопада 2017 р., Барселона, 

Іспанія). у міжнародних студентських конференціях: у 

«InternationalStudents’Conference» (Ополє, Польща) взяли участь: Р. Бігун 

(зайняв друге місце), О. Бугерчук та ін.; у 25-ій міжнародній студентській 

конференції (Ягелонський університет, Краків, Польща) А. Піжук (зайняв 

перше місце). Співпраця з благодійним фондом «Чисті серцем» дозволила 

студентам ІФНМУ протягом тижня працювали з дітьми з цілої України у 

місті Валенсія (Угорщина). У цьому проекті брали участь: С. Варунків, Р. 

Соловій, А. Сачко, О. Тромбола, О. Федченко та ін. 

3.29. Виконання програми виховної роботи у закладі. 

Виховна робота у ІФНМУ здійснюється на основі вимог Конституції 

України,Закону України «Про вищу освіту», Статуту Івано-Франківського 

національного медичного університету, Концепції виховної роботи в 

ІФНМУ, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27.11.2008 №687 

«Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних 

навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, 

науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я», а також 

державної Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 №641. 

Основними напрямами виховної роботи як і в попередні роки 

залишаються: гуманізація освіти, національно-патріотичне виховання 
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(активна громадська позиція), художньо-естетичне виховання, фізична 

культура, превентивна діяльність, популяризаторська робота та засоби 

масової інформації, соціально-побутова сфера і спрямовані на формування 

всебічно розвиненої особистості: її емоцій, волі, мотивації діяльності, 

ціннісних орієнтацій, інтелекту, моральних якостей.  

В Університеті працює осередок Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» та наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, якими спільно із 

студентським самоврядуванням проведена Шевченківська декада, тематичні 

виставки.Патріотичному вихованню сприяють такі заходи, як: вечір-зустріч з 

учасниками АТО «Є найсвятіше слово на землі. Одне. Високе. Світле: 

Україна!», концерт-реквієм «Білі ангели» в знак вшанування світлої пам’яті 

невинно убієнних Героїв Небесної Сотні, виступи народної чоловічої хорової 

капели «Сурма», участь в якій беруть як викладачі, так і студенти 

Університету. Другий рік поспіль цей колектив вирушає на Харківщину для 

участі у фестивалі хорових і вокальних колективів «Україна — єдина 

країна», виступає у військових частинах та госпіталях. 

Упродовж 2017 року проведена низка зустрічей з видатними і цікавими 

людьми краю, України, зарубіжжя, зокрема:літературна зустріч “Рідне слово, 

слово поета до нас”,»Чи є молодіжний рух в Україні?» за участю Ірени 

Даниш з США , «Мистецтво мусить бути соціальним!» (перекладач, актор, 

телеведучий із Черкас Олексій Юрін): до Міжнародного дня рідної 

мови“Рідне слово, слово поета до нас” та ін.  

Традиційними є виставки-презентації творчості співробітників і 

студентів до Дня Університету. До 72-ї річниці ІФНМУ відбулося відкриття 

кімнати-музею «Руської Трійці» на базі кафедри українознавства. 

11 червня, на площі Івано-Франківського «Бастіону» відбувся другий 

Благодійний лікарський бал. Головною метою балу був благодійний збір 

коштів для придбання необхідного пульсоксиметру для відділення 

недоношених дітей Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. 

До Дня міста викладачі та студенти ІФНМУ організували читання 

поезій Івана Франка.Родзинкою акції стало виконання творів Каменяра 

студентами факультету підготовки іноземних громадян, які вже традиційно 

беруть участь у різноманітних подіях та святкуваннях, що відбуваються як в 

Університеті, так і в місті. 

Студенти Університету: Х.Лікар, В.Барановська, І. Калугіна отримали 

дипломи першого ступеня на Всеукраїнському фестиваль-конкурсі мистецтв 

студентів-медиків та працівників лікувальних установ України «Ліра 

Гіппократа – 2017». Переможець обласного етапу XVIII Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. Петра Яцика студентка 2 курсу медичного 

коледжу Університету Т. Лукаш. 

Волонтерська діяльніть і благодійні акції є невідємною частиною 

виховання студентів-медиків: під опікою є Надвірнянський дитячий 

хоспіс,медико – реабілітаційний центр с. Мединя Галицького району, 

будинок-інтернат с. Залуччя Снятинського району, відділення 

онкогематології обласної дитячої лікарні, будинок милосердя святого 
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Миколая в с. Крихівці, волонтерство на спортивних змаганнях «Гонка Нації» 

та багато ін. 

Одразу п’ять золотих медалей привезли студент ІІ курсу О. Шваб і 

викладач Заслужений майстер спорту України, доцент кафедри фізичної 

реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання Р. Михальчукз чемпіонату 

світу серед студентів та чемпіонату Європи серед юніорів, дорослих і 

ветеранів з гирьового спорту, які відбулися в угорському місті Печ. 

Студенти О. Шваб та І.Савчин повернулися призерами з чемпіонату 

України з гирьового спорту (двоборство), який відбувався в місті Токмак 

Запорізької області. О. Шваб став чемпіоном України серед чоловіків та 

юніорів, а І.Савчин піднялася на другу сходинку п’єдесталу пошани. В активі 

нашої студентки дві срібні медалі — серед юніорів і дорослих. 

Олександр Шваб, Ірина Савчин і Роман Михальчук. стали чемпіонами 

Європиз гирьового хортингу на змаганнях в Мінську в липні 2017 року.Дві 

золоті та одну срібну нагороди здобули ці спортсмени на чемпіонаті світу з 

гирьового спорту в Греції.  

3.30. Забезпечення повного впровадження української мови у 

навчальний процес. 

Навчання студентів медичного, стоматологічного і фармацевтичного 

факультетів проводиться виключно українською мовою. Студенти ФПІГ 

навчаються англійською, українською та російською мовами; на 

цьогорічному першому курсі є 2 російськомовні групи. 

На виконання наказу МОН України від 18.08.16 р. №997 усі студенти 

ФПІГ вивчають дисципліну «Українська мова як іноземна». Кафедра 

мовознавства як опорна, за дорученням ЦМК з ВМО МОЗ України (лист від 

03.03.17 р. за №23-01-9/64), підготувала примірну програму вивчення цієї 

дисципліни для ВНЗ МОЗ України (спеціальностей 222«Медицина», 

221 «Стоматологія», 226 «Фармація»), яка затверджена МОЗ України 

05.05.17 р. і введена в навчальний процес із 01.09.17 р. Студенти-іноземці 

складають державний іспит з української мови як підсумкову форму 

контролю з дисципліни «Українська мова як іноземна». 

Опорною кафедрою мовознавства ДВНЗ «ІФНМУ» видано базовий 

міжкафедральний підручник «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» (К.: Медицина, 2017. – 360 с.) для студентів медичних 

спеціальностей ВНЗ МОЗ України. У 2017/2018 н.р. розпочато роботу з 

написання національного підручника з «Української мови як іноземної». 

Зокрема, проведено ряд засідань опорної кафедри, під час яких напрацьовано 

концепцію підручника з української мови для студентів-іноземців, принципи 

й вимоги до його укладання, сформовано авторський колектив із фахівців 

однопрофільних кафедр ВНЗ МОЗ України. 

Навчально-методичні комплекси, підручники, посібники тощо для 

студентів друкуються у видавничому відділі ДВНЗ «ІФНМУ» та 

розміщуються на інтернет-ресурсах українською мовою або ж обраною 

іноземними громадянами мовою навчання (переважно англійською). 

Відділи виховної роботи та організації дозвілля, студентський 

парламент, кафедри, учасники Європейської медичної студентської асоціації 
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ЕMSA та ін. організацій, які діють у ДВНЗ «ІФНМУ», регулярно проводять 

культурно-просвітницькі заходи, пов’язані з пропагуванням української мови 

й культури загалом. 

3.31. Забезпечення покращення викладання іноземної мови у 

навчальному закладі. 

Для ефективнішого викладання іноземної мови, у робочі навчальні 

плани студентів уведено не лише курси за вибором «Іноземна мова (друга)» 

(англійська, німецька, французька, польська), «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)» (англійська, німецька, французька, польська), а 

й авторські курси: «Français de base», «EnglishForCorrespondenceinMedicine», 

«Латинська і грецька мова у клінічній 

термінологіїї»,«EnglishforAcademicResearchinMedicine». 

Протягом звітного року викладачами кафедри мовознавства видано 

3 навчальні посібники з англійської і 2 з німецької мови. 

Для ефективнішого вивченняіноземних мов, уведено в дію 

лінгафонний кабінет (у класі MUMEENA), дообладнано навушниками, 

перегородками й комп’ютерами класи ВІАЗу, закуплено для викладачів 

навчально-методичні комплекси CompactFirst, ObjectiveFirst, FirstTrainer, 

Empower. 

3.32. Додержання умов колективного договору та правил 

внутрішнього трудового розпорядку закладу. 

Дотримання умов колективного договору ІФНМУ забезпечувалося 

шляхом здійснення контролю за його належним виконанням сторонами, які 

його уклали (адміністрація та профспілковий комітет) та щорічним 

звітуванням про його виконання. Виконання колективного договору 

будується на основі рівноправного партнерства та взаємної відповідальності. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку,які регламентують 

організацію праці в ІФНМУ, забезпечують дотримання трудової дисципліни, 

підвищення якості та продуктивності праці працівників. 

 

3.33. Діяльність закладу відповідно до Статуту. 

ІФНМУ здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України 

та Статуту.  

До основних завдань діяльності ІФНМУ належить провадження на 

високому рівні освітньої діяльності, з метою забезпечення здобуття вищої, 

післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої 

освіти та інших осіб. 

Основними напрямами діяльності ІФНМУ є підготовка згідно з 

державним замовленням і договірними зобов’язаннямивисококваліфікованих 

фахівців за відповідними ступенями вищої освіти; науково-дослідна робота; 

підготовка до вступу у вищі навчальні заклади; підготовка в інтернатурі, 

лікарській резидентурі та клінічній ординатурі вітчизняних та іноземних 

громадян; навчання вітчизняних студентів за програмою підготовки офіцерів 

медичної служби запасу; підготовка та атестація наукових та науково-

педагогічних кадрів; спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації 
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та стажування медичних і фармацевтичних кадрів; медична практика згідно з 

отриманою ліцензією та ін. 

 

3.34. Виконання щорічного індивідуального плану, затвердженого 

Міністерством. 

Виконано своєчасно. 

 

3.35. Своєчасний щорічний звіт за результатами діяльності, 

передбаченими Контрактом, а заМіністерства – достроковий. 

Звіт поданий 19 лютого 2018 року. 

 

3.36. Щорічний звіт перед конференцією трудового колективу 

закладу з питань, що відносяться до її компетенції як органу 

громадського самоврядування. 

Щорічний звітперед конференцією трудового колективу як вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування Університету, 

заслуховувався 26.12.2017 року на якому було надано відповідну оцінку 

діяльності ректора на цій посаді.  

З А К Л Ю Ч Е Н Н Я 

У 2017 році всі умови 3-го розділу Контракту між Міністерством 

Охорони Здоров’я України і мною, ректором ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» РОЖКОМ Миколою Михайловичем, 

повністю виконані. 

 

Ректор 

ДВНЗ «Івано-Франківський  

національний медичний університет»                           М.М. Рожко 

 

 

 

 





СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ІФНМУ

20 .09. 2016 р. затверджено
ПОЛІТИКУ В СФЕРІ ЯКОСТІ 
ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний
університет»

Семінари, навчання 
аудиторів, 

проведення 
первинного аудиту 

Проведення
сертифікаційного 

аудиту  



12 .06. 2017р. 
Університет

отримав
СЕРТИФІКАТ

на систему 
управління

якістю
ISO 9001: 2015



Ліцензування освітньої діяльності
Університету на підготовку фахівців
зі спеціальностей:

227 “Фізична терапія, ерготерапія”
( Наказ МОН України від 07.04 2017р.) 

226  “Фармація, промислова фармація”

228 “Педіатрія”
( Наказ МОН України від 31.03 2017р.) 

( Постанова КМУ від 01.02.2017, №53) 



1303 
299 



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ
медичний факультет - 2711,
стоматологічний факультет – 681,
фармацевтичний факультет –764, 
факультет підготовки іноземних 
громадян - 1384,
Медичний коледж – 889,
Підготовче відділення – 24.

ВСЬОГО – 6453 студентів



Навчалось:
лікарів-інтернів – 1021
лікарів-курсантів – 3407
клінічних ординаторів - 51
Всього: 4479 осіб



Присяга 
на 

вірність 
Україні



Навчальний процес забезпечували

➢докторів наук – 101/95

➢кандидатів наук – 480/445

➢професорів - 85

➢ доцентів – 327

➢в.о. доцентів - 84



ФІНАНСОВА  ПОЛІТИКА

Використання коштів за 2017 рік  - 261 132,9 тис.грн.
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Заробітна плата і 
нарахування - 52265,9 (78,5%)

Предмети, матеріали - 122,0 
(0,2%)

Продукти харчування дітям-
сиротам - 242,3 (0,7%)

Продукти харчування для 
універ.клініки - 1118,1 (1,3%)

Стипендії - 9462,5 (14,2%)

Одноразова виплата 
випускникам - 272,0 (0,4%)

Медикаменти для 
універ.клініки - 272,0 (2,5%)

Оплата комун.послуг - 1415,9 
(2,1%)

Структура видатків по загальному фонду, тис.грн

Загальна сума надходжень та видатків  – 66 558,5 тис.грн.
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Навчання вітчизняних студентів -
47127,8 (20,4%)

Навчання іноземних студентів -
132155,9 (57,1%)

Навчання молодших спеціалістів 
- 8370,6 (3,6%)

Післядипломна освіта - 14847,8 
(6,4%)

Навчання аспірантів - 600,4 
(0,3%)

Проживання в гуртожитrах -
6927,6 (3,0%)

Госп. діяльність ОСЇ, аптеки, бази 
- 4314,7 (1,9%)

Оренда - 171,6 (0,1%)

Наук.клін.дослідження - 3800,9 
(1,6%)

Розміщення на депоз.рахунку -
12437,9 (5,4%)

Інші надходження - 704,6 (0,3%)

Структура доходів по спеціальному фонду, тис.грн

Загальна сума надходжень – 231 459, 8тис.грн.
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6,0% 1,8%
0,3%3,6%

0,5% Заробітна плата і нарахування -
158896,0 (81,7%)

Предмети, матеріали - 9680,3 
(5,0%)

Медикаменти - 175,8 (0,1%)

Продукти харчування - 2101 (1,1%)

Оплата комунальних послуг -
11604,7 (6,0%)

Оплата інших послуг - 3582,3 
(1,8%)

Відрядження - 563,3 (0,3%)

Обладнання довгострок. 
користування - 6993,9 (3,6%)

Інші видатки - 882,9 (0,5%)

Структура видатків по спеціальному фонду, тис.грн

Загальна сума видатків – 194 574,4

тис.грн.



в т.ч. видатки коштів, отриманих від розміщення на 

депозитному рахунку

69,7%

0,9%
2,2%

15,8%

4,4%
7,0%

премія працівникам

премія, індексація 
студентам

оплата комунальних 
послуг медичного коледжу

придбання 
мед.обладнання 

придбання побутового 
обладнання

матеріали та інвентар

Загальна сума видатків – 8 787,5 тис.грн.



Структура видатків на заробітну плату, тис. грн.
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4,8% 3,6%

Основна заробітна плата з 
обов’язковими надбавками

Премії працівникам

Премії за підготовку наукових 
кадрів

Премії за виконання 
дисертаційних робіт

Стимулюючі надбавки 
(складність і напруженість, 
високі досягненя

Матеріальна допомога

Загальна сума видатків  – 172 857,5 тис.грн.



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

Оновлені приміщення кафедр фізіологічного корпусу, 
фармацевтичного факультету,

кафедри гігієни та екології, мікробіології, морфологічного 
корпусу, кафедри патоморфології та судової медицини 



Фасад морфологічного корпусу, 
кафе «Наукове» 



Стоматологічний корпус
ПІСЛЯ РЕМОНТУДО РЕМОНТУ



Фармацевтичний факультет



Продовжується будівництво реабілітаційної бази



ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Заміна вікон та дверей 
на суму 916 158 грн., 
ремонт дахів, заміна 

опалення

Капітальний ремонт системи опалення 
навчального корпусу кафедри біохімії,  
фізіологічного корпусу
морфологічного корпусу
проведено реконструкцію електросилової 
та електроосвітлювальної мережі з 
заміною світильників



Столярно-мебельна майстерня
виготовила столів, шаф, тумб,  
лавок, стелажів, табуреток, 
вішалок, вікон та іншої продукції  
на суму 789 367 грн.



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ

Загальна площа 
навчально-практичних 

центрів становить
910 кв. м.



НПЦ “Хірургія”
(кафедра клінічної анатомії та 

оперативної хірургії)



НПЦ “Експериментальна хірургія”
(віварій)



НПЦ  “ХРОМАТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ“





НОВІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ  ЦЕНТРИ

“ФІЗІОЛОГІЯ”



НОВІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ  ЦЕНТРИ

“ПАТОМОРФОЛОГІЯ”



ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ:
СУЧАСНЕ СЬОГОДЕННЯ

Здійснено перехід на гібридну хмарну платформу Microsoft Office 365
- ВІДСЬОГОДНІ!!! весь каталог користувачів – на серверах університету, 

а вся навчальна та методична інформація – у ХМАРІ

На теперішній час маємо 
2076 записів у репозиторії 

університету



ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УНІВЕРСИТЕТУ

На кафедрах Університету 
протягом  року встановлено:
Плазмові телевізори – 6
Комп'ютери – 77
Планшети – 35
Ноутбуки – 20
Камери - 2



БІБЛІОТЕКА

Придбано навчальної 

літератури:

4904 примірники 

на суму  

1млн.8 тис. грн.

На базі наукової бібліотеки ІФНМУ 
вперше в історії університету 18-19 
травня 2017 р. була проведена XVI 
Міжнародна науково-практична
конференція «Медичні бібліотеки як 
осередки збереження та популяризації
історико-культурної національної
пам’яті».



Видавничим відділом
видано продукції на
355 тис.грн.

Навчально-методичної продукції:
Навчально-методичні посібники,
Лекційні нотатки ,
Матеріали до державної атестації випускників,
Словники,
Банки тестових завдань,
Робочі зошити,
Щоденники практик
8 616 примірників на суму 208 080 грн.
Іншої продукції: автореферати, матеріали конференцій,
індивідуальні плани роботи, плани роботи кафедри,
391 134 примірників на суму 147 428 грн.



Співробітниками  Університету 
за 2017 рік видано: 

підручників - 5 (всі з грифом),
навчальних посібників – 20 (4 із грифом), 
навчально-методичних посібників і 
рекомендацій  - 62,
монографій – 6 ,
типових програм – 4

ВИДАВНИЧА   ДІЯЛЬНІСТЬ



НАУКОВІ  ЛАБОРАТОРІЇ  УНІВЕРСИТЕТУ



Відкрито лабораторію ПЛР-аналізу
на кафедрі терапії і сімейної медицини ННІПО



Бактеріологічна лабораторія кафедри 
мікробіології



Лабораторія кафедри неврології



У 2017 році затверджено:

7 докторських дисертацій

Бойчук О.Г., Герич П.Р., Пахаренко Л.В., 
Стецьків А.О., Дідушко О.М., Пилипчук В.І., 
Гоцуляк А.І. ;

35 кандидатських дисертацій.

Продовжується виконання :

32 докторських  та 

196 кандидатських дисертацій.

ПІДГОТОВКА  КАДРІВ  У  ІФНМУ



У 2017 році в Університеті відкрита 
підготовка:
➢ в докторантурі за 8 спеціальностями,
➢ в аспірантурі за 23 спеціальностями. 
У докторантурі навчається 3 докторанти, 

в очній аспірантурі - 13 аспірантів, 
в заочній аспірантурі–9 аспірантів, 
іноземців в очній аспірантурі - 9 аспірантів.

ПІДГОТОВКА  КАДРІВ  У  ІФНМУ



Курси підвищення 
кваліфікації 

2017 році пройшли:

109 осіб, із них:

✓ професорів – 14,

✓ доцентів – 60,

✓ асистентів  – 35. 



Навчально-тренінговий центр 
«Іноземні мови для професійного спілкування»

2016 – 2017 н. р.

Напрямок
Удосконалення  

професійної іноземної 
мови

304 слухачі, успішно
склали підсумковий тест –
186



Напрямок
підготовки до іспиту FCE

з англійської мови на рівень 
В2 (за програмами Cambridge
English Language Assesment)

Складали іспит 40 осіб, з них майже 70%

підтвердили рівень знань В2 і вище за

шкалою CEFR («Загальноєвропейських

рекомендацій з мовної освіти»), зокрема:

4 – Grade A або ж С1 за шкалою CEFR,

6 – Grade В або ж В2+ за шкалою

CEFR,

17 – Grade С або ж В2 за шкалою

CEFR,

11 – рівень В1 за шкалою CEFR.



МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

Укладено 7 нових угод щодо
розвитку наукового
співробітництва, реалізації
дослідницьких та
навчальних проектів:

Гуманітарно-економічна академія в 
Лодзі (Лодзь, Польща)
- Вища державна професійна школа в 
Хелмі (Хелм, Польща)
- Тартуський університет (Тарту, 
Естонія)
- Карлів університет (Прага, Чехія)
- Школа медицини Університету Лідса
(Лідс, Великобританія)
-Collegium Masoviense Вища школа 
наук про здоров'я (Жирардув, Польща)
-Університет Вальядоліду (Іспанія)



Співробітники Університету вивчали досвід роботи
Республіканської клініки та Литовського університету наук про
здоров’я, Карлового Університету (Прага), Медичний університет
ім. Павла Йозефа Шафарика (Кошице, Словаччина)приймали участь у
наукових конференціях та проходили стажування в університетах Польщі,
Німеччини, Литви, Італії.



СПІВРОБІТНИКИ ТА СТУДЕНТИ ІФНМУ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ УНІВЕРСИТЕТ НА МІЖНАРОДНИХ

КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА БРАЛИ УЧАСТЬ У СТАЖУВАННЯХ



ПРЕДСТАВНИКИ ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ
ЗВ’ЯЗКІВ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ІФНМУ В ІНДІЇ



УНІВЕРСИТЕТСЬКА  КЛІНІКА

ЗАКУПЛЕНО ОБЛАДНАННЯ НА 2 028 349грн.

В університетській клініці 
проліковано 1435 хворих, 
проведено профілактичний 
огляд студентів 1-6 курсів та 
працівників Університету, які 
працюють у шкідливих умовах 
праці. 
Студентський профілакторій –
оздоровлено 124 студенти. 

Новий біохімічний 
аналізатор



ОЦІНКА  ЯКОСТІ  НАШОЇ  РОБОТИ



ВІДЗНАКИ



Почесне звання «Заслужений 
лікар України» отримала 
завідувач кафедри клінічної 
фармакології і 
фармакотерапії, професор 
Ірина Купновицька.

Президент України Петро 
Порошенко нагородив орденом «За 
заслуги» ІІ ступеня ректора Івано-
Франківського національного
медичного університету, професора
Миколу Рожка.

Премію Кабінету Міністрів 
України отримала асистент 
кафедри внутрішньої медицини 
№2 та медсестринства голова ГО 
«Молода Просвіта Прикарпаття» 

Євгенія Бардяк.



Андрій Піжук (студент 5 курсу) став
дипломантом Міжнародної студентської
конференції в Ягеллонському університеті
(Краків, Польща)

Єгор Гужва став призером Всеукраїнської 
студентської олімпіади з онкології

На Всеукраїнській студентській
олімпіаді з медичної генетики команда
студентів ІФНМУ (Світлана Ступницька,
Наталія Козачишин та Романна Соловій)
посіла ІІІ місце

Студентки 2 курсу медичного факультету
Альбіна Грицкевич, Марія Мартинець та
Христина Шпирко перемогли на
Всеукраїнській студентській олімпіаді з
гістології, цитології та ембріології



Студенти ІФНМУ (Назар Гривул, Олександр
Шваб, Ірина Савчин, Сергій Шваб) стали
чемпіонами і призерами чемпіонату України з
гирьового марафону

Студентська збірна ІФНМУ з волейболу 
перемогла на обласній універсіаді у травні 
2017 року

Одразу п’ять золотих медалей привезли
Олександр Шваб і викладач Роман Михальчук
з чемпіонату світу серед студентів та чемпіонату
Європи серед юніорів, дорослих і ветеранів з
гирьового спорту (Угорщина)



Відкриття кімнати-музею “Руської трійці”



Благодійний лікарський бал

11 червня 2017 року



День народження Івано-Франківська



Кращі куратори Університету - 2017
кафедра біофізики: доц. Писклинець У. М., ас. Шуфнарович М. А., 
кафедра біохімії: доц. Сиротинська І.Д., доц. Хопта Н. С.,
кафедра анатомії людини: доц. Дутчак У. М., доц. Іваночко В.М.,
кафедра мовознавства: доц. Гуцол М. І., викл. Шпільчак Л. Я. ,
кафедра гістології: ас. Довга Н. З., 
кафедра мікробіології: ас. Шикета Л. М., 
кафедра патофізіології: ас. Кліщ І. П., 
кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії: ас. Осадець Н.Б., 

ас. Боднар О.П., 
кафедра хірургічної стоматології: ас. Солоджук Ю.І.,
кафедра дитячої стоматології: ас. Олійник Р. П.,
кафедра хімії фармацевтичного факультету: ас. Мандзюк Л.З.



Щиро дякую за співпрацю!


