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Пояснення до схеми розміщення кафедр ІФНМУ
1.

Центральний корпус (вул. Галицька, 2) – деканат медичного факультету, деканат стоматологічного факультету, деканат факультету по
роботі з іноземними громадянами; лекційна аудиторія № 2; кафедра українознавства (культурологія, основи економічних теорій,
соціологія, історія України, історія української культури, етика, естетика, краєзнавство); кафедра екстремальної та військової
медицини (лекційна аудиторія №14); студентський профком; бухгалтерія.; навчальна частина.

2.

Морфологічний корпус (майдан Шептицького, 21) – лекційна аудиторія № 5; кафедра анатомії людини; кафедра медичної біології;
кафедра гістології, кафедра оперативної хірургії.

3.

Стоматологічний корпус (вул. Незалежності, 17) – лекційна аудиторія № 13; кафедри стоматологічного факультету;
студентське кафе “Академія”, міська стоматологічна поліклініка

4.

Фізіологічний корпус (вул. Грушевського,7) – лекційна аудиторія № 3; кафедра нормальної фізіології людини; кафедра патологічної
фізіології, студентське кафе.

5.

Корпус теоретичних наук (провулок Фортечний, 3) – кафедра медичної інформатики та медичної та біологічної фізики (медична
фізика, європейський стандарт комп’ютерної грамотності; медична інформатика); кафедра фармакології.

6.

Кафедра мовознавства (вул. Гетьмана Мазепи, 25)– (ділова українська мова, латинська мова, іноземні мови); кафедра мікробіології.

7.

Міська психіатрична лікарня (вул. Млинарська, 21) - лекційна аудиторія № 11, кафедра психіатрії і наркології (основи психології,
основи педагогіки, психологія спілкування).

8.

Центральна міська клінічна лікарня (вул. Гетьмана Мазепи, 114) - лекційна аудиторія № 7; кафедра соціальної медицини та ООЗ
(історія медицини, основи права).

9.

Міська клінічна дитяча лікарня (вул. Чорновола, 47) - кафедра пропедевтики педіатрії, лекційна аудиторія № 12.

10.

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

11.

Університетська клініка (вул. Короля Данила, 15) – поліклініка для студентів, терапевтичний стаціонар, буфет

