
 

СУСПІЛЬНИЙ ТА ФІЛОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ 

Секція Приміщення 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням, вікова 

та педагогічна 

психологія і педагогіка 

Аудиторії № 240, 413 корпусу № 2 (вул. Стуса, 2) 

Основи психології, 

педагогіки та етики 

Аудиторії № 240, 413 корпусу № 2 (вул. Стуса, 2) 

Іноземні мови, 

латинська мова та 

основи медичної 

термінології 

Аудиторії кафедри іноземних мов, латинської мови та 

основ медичної термінології (вул. Стуса, 2) 

Філософія Аудиторії кафедри філософії та суспільних наук  

(вул. Стуса, 2) 

Історія України, 

культурологія і 

політологія 

Учбова кімната № 14 кафедри філософії та суспільних 

наук (вул. Стуса, 2) 

Основи економічної 

теорії та соціологія  

Учбова кімната кафедри філософії та суспільних наук (вул. 

Стуса, 2 ) 

Медичне право Учбова аудиторія кафедри патологічної анатомії, судової 

медицини та права (2 поверх) 

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ НАПРЯМ 

Біологічна та загальна 

хімія 

Аудиторія № 1 

Медична та 

біоорганічна хімія 

Аудиторії кафедри біохімії 

Біофізика Учбова кімната кафедри біофізики 

Медична інформатика Комп’ютерний клас № 1 

МОРФОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ 

Нормальна анатомія Учбовий музей кафедри нормальної анатомії, 

морфологічний корпус,  

Патологічна анатомія  Аудиторія № 2 



Cудова медицина Музей кафедри патологічної анатомії та судової медицини 

Гістологія, цитологія, 

ембріологія 

Учбова кімната кафедри гістології, цитології, ембріонології 

Нормальна  фізіологія Аудиторія № 4 

Психофізіологія Учбова кімната кафедри нормальної фізіології 

Патологічна фізіологія Учбова кімната кафедри патологічної фізіології 

Мікробіологія, 

вірусологія, імунологія 

Учбова кімната кафедри мікробіології з вірусологією та 

імунологією 

Медична біологія Учбова кімната кафедри медичної біології (вул. Стуса, 2) 

МЕДИКО -ПРОФІЛАКТИЧНИЙ НАПРЯМ 

Соціальна медицина, 
організація та 
економіка охорони 
здоров’я, історія 
медицини 

Учбова кімната № 1 кафедри соціальної медицини, 

організації та економіки охорони здоров’я, історії медицини 

Загальна гігієна та 

екологія 

Учбова кімната № 20 кафедри загальної гігієни та екології 

Фізичне виховання, 

спортивна медицина 

та фізична 

реабілітація 

7 лекційна аудиторія фармацевтичного корпусу 

університету 

Медична реабілітація 

та медико-соціальна 

еспертиза 

«Центр медичної реабілітації та спортивної медицини 

ВНМУ Ім. М.І. Пирогова» вул. Блока, 30  

Медицина катастроф Учбова кімната № 8 кафедри медицини катастроф та 

військової медицини 

Медицина та 

психологія 

надзвичайних 

ситуацій. Безпека 

життєдіяльності. 

Учбова кімната № 19 кафедри медицини катастроф та 

військової медицини 

Військова медицина Учбова кімната кафедри медицини катастроф та військової 

медицини 

 

 



 

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ 

Акушерство і 

гінекологія №1 

Актова зала 1-го пологового будинку (вул. Хмельницьке 

шосе, 98) 

Акушерство і 

гінекологія № 2  

Актова зала клінічного пологового будинку №2 

(гінекологічне відділення, вул. Коцюбинського, 50) 

ПЕДІАТРИЧНИЙ НАПРЯМ 

Пропедевтики дитячих 

хвороб 

Актова зала міської дитячої лікарні «Центр матері та 

дитини» 

Педіатрія №1 Актова зала Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні  

(вул. Хмельницьке шосе, 136) 

Педіатрія №2 Аудиторія симуляційного центру (Фармакологічний корпус, 

4-й поверх) 

Дитячі інфекційні 

хвороби 

Учбова кімната кафедри на базі обласної дитячої клінічної 

інфекційної лікарні ( вул.. Київська 68 ) 

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ НАПРЯМ 

Кардіологія  Музей університету (2 зала) 

Ендокринологія та 

обмін речовин 

Актова зала Вінницького обласного клінічного високо-

спеціалізованого ендокринологічного центру, вул. Мічуріна, 

32 

Внутрішня медицина 

№ 1 

Актова зала обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 

Внутрішня медицина 

№2 

Учбова кімната кафедри фармакології 

Актуальні питання 

діагностики і 

лікуванняя 

захворювань 

внутрінніх органів, 

фтизіатрія, 

алергологія 

Актова зала міської клінічної лікарні №1 (вул. Хмельницьке 

шосе) 

Внутрішня та сімейна 

медицина 

Аудиторія №8  

Професійні хвороби Учбова кімната кафедри фармакології 



 

Шкірних та венеричних 

хвороб 

Конференц – зал Вінницького обласного шкірно-

венерологічного диспансеру  

Променева діагностика 

та променева терапія 

Учбова кімната курсу променевої діагностики та 

променевої терапії 

Інфекційні хвороби Учбова кімната кафедри інфекційних хвороб 

КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ 

Медична психологія, 
психоаналіз, психіатрія 
та основи клінічної 
психотерапії 

Учбова кімната кафедри медичної психології та психіатрії 

Психіатрія та 
наркологія 

Конференц – зал Вінницької обласної психоневрологічної 

лікарні ім. акад. О.І. Ющенка 

Нервові хвороби Лекційний зал кафедри нервових хвороб 

ХІРУРГІЧНИЙ НАПРЯМ 

Актуальні питання 

малоінвазивної хірургії  

Лекційна аудиторія 5 

Загальна хірургія, 

оперативна хірургія та 

топографічна 

анатомія 

Музей університету (2 зала) 

Кафедра хірургії № 2 Конференц-зал кафедри хірургії №2 МКЛ ШМД №2, вул.. 

Київська, 68 

Хірургія №1, урологія, 

анестезіологія та 

реаніматологія, 

травматологія та 

ортопедія 

Актова зала ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

Хірургії медичного 

факультету №2 

Учбова кімната № 1 кафедри хірургії медичного 

факультету № 2 

Отоларингологія Лекційна аудиторія № 6 

Офтальмологія Художній абонемент нової бібліотеки (4 поверх) 

Онкологія Актова зала Вінницького обласного клінічного 

онкологічного диспансеру ( вул. Хмельницьке шосе, 84 ) 

Актуальні питання Актова зала поліклініки ВОДКЛ ( вул. Хмельницьке шосе, 



хірургії, травматології 

та анестезіології 

дитячого віку 

108 ) 

ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ 

Фармакологія Учбова кімната № 6 кафедри фармакології 

Фармація Учбова кімната № 5 кафедри фармації 

Фармацевтична хімія Лекційна зала фармацевтичного факультету 

Клінічна фармакологія Читальна зала гуртожитку №1 

 
 

 

 


