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Розклад дзвінків 

І   пара   08 00 – 09 30 

ІІ  пара  10 00 – 11 30 

ІІІ пара  12 00 – 13 30 

IV пара  14 00 – 15 30 
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Бібліотека 

ІФНМУ 

морфокорпус Центральна 

міська лікарня, 

вул. Гетьмана 

Мазепи, 114 

Кафедра мовознавства, 

Кафедра мікробіології 

 вул. Гетьмана Мазепи, 25 

вул. Шевченка 

вул. Чорновола 
Стомат

корпус 

Фізіологічний 

корпус 
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Катедральний 

собор 

Кафедра біохімії 

Гуртожиток № 4, вул. 

Південний бульвар, 32 Б 

Університетська клініка, 

студентська поліклініка, 

вул. Короля Данила 15 

Міська дитяча лікарня, 

кафедра пропедевтики 

педіатрії,                           

вул. Чорновола 47 

вул. Галицька 

БАСТІОН 

ЛЮМ’ЄР 

обласна  

ФІЛАРМОНІЯ 



ПОЯСНЕННЯ ДО СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ КАФЕДР ІФНМУ 

1. Кафедра мовознавства (вул. Степана Бандери 79а) – іноземні мови; 
українська мова (за професійним спрямуванням), (спорткомплекс, вулиця 
Целевича, 34) – латинська мова 

2. Центральна міська клінічна лікарня (вул. Гетьмана Мазепи, 114) – 
лекційна аудиторія № 7; кафедра соціальної медицини та громадського 
здоров'я (історія медицини) 

3. Кафедра медичної і біологічної хімії (вулиця Гетьмана Мазепи, 34) 

4. Університетська клініка (вулиця Короля Данила, 15) – поліклініка для 
студентів, терапевтичний стаціонар 

5. Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання    
(вулиця Целевича, 34) 



ПОЯСНЕННЯ ДО СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ КАФЕДР ІФНМУ 

6. Центральний корпус (вулиця Галицька, 2) – деканат медичного 
факультету; лекційна аудиторія № 2; кафедра українознавства і філософії; 
кафедра медицини катастроф та військової медицини (лекційна аудиторія 
№14); студентський профком; буфет 

7. Морфологічний корпус (майдан Шептицького, 21) – лекційна аудиторія 
№ 5; кафедра анатомії людини; клінічної анатомії та оперативної хірургії; 
кафедра медичної біології і медичної генетики; кафедра гістології 
цитології та ембріології;  буфет 

8. Стоматологічний корпус (вулиця Незалежності, 17) – лекційна 
аудиторія № 13; студентське кафе “Академія” 

9. Фізіологічний корпус (вулиця  Грушевського,7) – лекційна аудиторія 
№ 3; студентське кафе 

10. Корпус теоретичних наук (провулок Фортечний, 3) – кафедра медичної 
інформатики, медичної та біологічної фізики. 



Перелік лекційних аудиторій для студентів 
І курсу медичного факультету 

НОМЕР 

АУДИТОРІЇ 
КОРПУС АДРЕСА 

№ 2 Центральний корпус ІФНМУ вул. Галицька, 2 

№ 3 Фізіологічний корпус ІФНМУ вулиця  Грушевського,7 

№ 4 Обласний фтізіопульмонологічний центр вул. І.Франка,17 

№ 5 Морфологічний корпус ІФНМУ майдан Шептицького,7 

№ 7 
Центральна міська лікарня, кафедра 

соцмедицини та громадського здоров’я  
вул. Мазепи, 114 

№ 8 
Дерматовенерологічний диспансер,  

кафедра дерматовенерології 
вул. Короля Данила, 6 



МОРФОЛОГІЧНИЙ 
КОРПУС 



ФІЗІОЛОГІЧНИЙ 
КОРПУС 



УНІВЕРСИТЕТСЬКА  
КЛІНІКА 



БІБЛІОТЕКА 



КНИГАРНЯ ТА 
КНИЖНІ КІОСКИ 



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ 

КОМПЛЕКС 



НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧО-
РЕКРЕАЦІЙНА БАЗА 

«АРНІКА» 



Студентські організації 



Студентські наукові товариства 



ПОЛОЖЕННЯ 
про організацію 
освітнього процесу 

 

Україна 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом ректора ІФНМУ 

№ 932-д від 29.08.2019 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію освітнього процесу в 

Івано-Франківському національному 

медичному університеті 
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Оцінювання 
модуля 

• Оцінка за модуль визначається як 
сума оцінок поточної навчальної 
діяльності (у балах) та оцінки 
підсумкового модульного контролю (у 
балах) 

• Максимальна кількість балів, яку 
студент може набрати при вивченні 
кожного модуля, становить 200 балів, 
в тому числі за поточну навчальну 
діяльність – 120 балів, за 
результатами підсумкового 
модульного контролю – 80 балів 



Оцінювання 
модуля 

• Максимальний бал за практичне 
(семінарське) заняття у модулі 
вираховується шляхом поділу 
120 балів на кількість 
практичних (семінарських) 
занять у даному модулі 

• Мінімальний позитивний бал за 
практичне (семінарське) заняття 
вираховується з розрахунку не 
менше  50% від максимального 
балу за практичне (семінарське) 
заняття у модулі 



Оцінювання 
модуля 

• Студент на практичному 
(семінарському) занятті може бути 
оцінений в залежності від рівня 
показаних ним знань від 0 балів до 
максимального балу за дане заняття 

• Студентам надається можливість 
перескладання незадовільних поточних 
оцінок протягом двотижневого терміну 
після отримання  поточної 
незадовільної оцінки, але не  пізніше 
дня проведення підсумкового 
модульного контролю за регламентом, 
затвердженим на методичній нараді 
кафедри 



• Практичні (семінарські) заняття, 
пропущені без поважних причин, за 
дозволом деканату мають бути 
відпрацьовані у продовж 1 місяця 
від дати пропуску  

• Вчасно не відпрацьовані пропуски 
платні 

• Відпрацювання пропущених 
практичних (семінарських) занять 
здійснюється за попереднім записом 
студентів згідно затвердженого 
графіку відробок кафедри 

 

 

Відпрацювання 
пропущених 
занять 



Всі лекції є обов’язковими для 
відвідування всіма студентами 

Студент, який не відпрацював хоча 
б 2 години пропущених лекційних 
занять, не допускається до 
підсумкового контролю 

Студенту надається можливість 
відпрацювати у 2-х тижневий 
термін пропущене лекційне заняття 

Відпрацювання 
пропущених 
занять 



Для відробки пропущеного лекційного 
заняття студент зобов’язаний 
представити: 

Якщо лекція була пропущена з 
поважної причини – довідку про 
поважну причину пропуску та 
конспект лекції 

Якщо лекційне заняття пропущене з 
неповажної причини – дозвіл 
деканату на відпрацювання 
пропущеної лекції та конспект 
лекції, з обов’язковим 
опитуванням лектором матеріалу 
пропущеної лекції 

Відпрацювання 
пропущених 
занять 



Підтвердження 
поважної 
причини 
пропуску 

Довідка видана 
університетською клінікою. 

Розпорядження деканату 

Заява підписана деканом чи 
заступником декана 

Якщо студент не пред’являє 
даних документів то причина 

пропуску вважається 
неповажною 



Підсумковий 
модульний 
контроль 

Підсумковий модульний контроль 
здійснюється після завершення 
вивчення всіх тем модуля на 
останньому, або останніх двох 
заняттях з модуля, згідно  розкладу 
занять 

Максимальна кількість балів, яку 
може набрати студент при складанні 
підсумкового модульного контролю, 
становить 80 

Підсумковий модульний контроль 
вважається зарахованим, якщо 
студент набрав не менше 50 балів  



Підсумковий 
модульний 
контроль 

Студенти, які не склали 
підсумкового модульного контролю 
мають право на його перескладання 
не більше двох разів 

Студенти, які впродовж семестру 
одержали більше двох незадовільних 
оцінок з різних дисциплін, вивчення 
яких завершується або двічі  не 
пересклали підсумкового модульного 
контролю, підлягають 
відрахуванню з університету 



Правила внутрішнього розпорядку 


