
Кафедри Кафедры Departments 

Кафедра 
українознавства і 
філософії 

(Галицька, 2) 

Кафедра украинознания 
и философии 
(Галицкая, 2) 

Department of Philosophy 
and Ukrainian Studies 
(Halytska, 2) 

Кафедра мовознавства 

(Гетьмана Мазепи, 25 
Степана Бeндери, 77 
Тролейбусна, 10) 

Кафедра языкознания 

(Гетьмана Мазепы, 34 
Степана Бeндеры, 77 
Тролейбусная, 10) 

Department of Linguistics 

(Hetman Mazepa, 34 
Stepan Bendera, 77 
Trolejbusna, 10) 

Кафедра медичної 
інформатики, медичної 

та біологічної фізики 
(провулок Фортечний, 
3) 

Кафедра медицинской 
информатики, 

медицинской и 
биологической физики 
(проулок Фортечный, 3) 

Department of Medical 
Informatics, Medical and 

Biological Physics 
(Fortechnyy, 3) 

Кафедра медичної 
біології і медичної 

генетики 
(майдан Шептицького, 
21) 

Кафедра медицинской 
биологии и 

медицинской генетики 
(майдан Шептицкого, 
21) 

Department of Medical 
Biology and Medical 

Genetics 
(Sheptytskyy Square, 21) 

Кафедра біологічної та 
медичної хімії імені 
академіка Г.О. Бабенка 

(Гетьмана Мазепи, 34) 

Кафедра биологической 
и медицинской химии 
имени академика Г.О. 

Бабенка 
(Гетьмана Мазепы, 34) 

Department of Biological 
and Medical Chemistry 
named after academician 

Babenko H.O. 
(Hetman Mazepa, 34) 

Кафедра анатомії 
людини, оперативної 
хірургії та 

топографічної анатомії 
(майдан Шептицького, 

21) 

Кафедра анатомии 
человека, оперативной 
хирургии и 

топографической 
анатомии 

(майдан Шептицкого, 
21) 

Department of Human 
Anatomy, Operative 
Surgery and Topographic 

Anatomy 
(Sheptytskyy Square, 21) 

Кафедра фізіології 

(Грушевського, 7) 

Кафедра физиологии 

(Грушевського, 7) 

Department of Physiology 

(Hrushevkyy, 7) 

Кафедра гістології, 

цитології та ембріології 
(майдан Шептицького, 
21) 

Кафедра гистологии, 

цитологии и 
эмбриологии 
(майдан Шептицкого, 

21) 

Department of Histology, 

Cytology and 
Embryology 
(Sheptytskyy Square, 21) 

Кафедра патофізіології 

(Грушевського, 7) 

Кафедра 

патофизиологии 
(Грушевского, 7) 

Department of 

Pathophysiology 
(Hrushevkyy, 7) 

Кафедра екстреної та 

невідкладної медичної 

Кафедра экстренной и 

неотложной 

Department of Emergency 

Medicine, Disaster 
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допомоги, медицини 

катастроф 
(Галицька, 2) 

медицинской помощи, 

медицины катастроф 
(Галицкая, 2) 

Medicine 

(Halytska, 2) 

Кафедра гігієни та 

екології 
(Федьковича, 91а) 

 

Кафедра гигиены и 

экологии 
(Федьковича, 91а) 

 

Department of Hygiene 

and Ecology 
(Fedkovych, 91a) 

Кафедра мікробіології, 
вірусології та імунології 

(Гетьмана Мазепи, 25) 

Кафедра 
микробиологии, 

вирусологии и  
иммунологии 

(Гетьмана Мазепы, 25) 

Department of 
Microbiology, Virology 

and Immunology 
(Hetman Mazepa, 25) 

Кафедра пропедевтики 
внутрішньої медицини 

(Гетьмана Мазепи, 114) 

Кафедра пропедевтики 
внутренней медицины 

(Гетьмана Мазепи, 114) 

Department of Internal 
Medicine Propaedeutics 

(Hetman Mazepa, 114) 

Кафедра патоморфології 
та судової медицини 

(Федьковича, 91) 

Кафедра 
патоморфологии и 

судовой медицины 
(Федьковича, 91) 

Department of 
Pathomorphology and 

Legal Medicine 
(Fedkovych, 91) 

Кафедра соціальної 

медицини, організації 
охорони здоров'я і 

медичного 
правознавства 

(Гетьмана Мазепи, 114) 

Кафедра социальной 

медицины, организации 
охраны здоровья и 

медицинского 
правоведения 

(Гетьмана Мазепы, 114) 

Department of Social 

Medicine, Public Health 
Organization and Medical 

Jurisprudence 
(Hetman Mazepa, 114) 

Кафедра неврології 
(Федьковича, 91) 

Кафедра неврологии 
(Федьковича, 91) 

Department of 
Neuroscience 

(Fedkovych, 91) 

Кафедра 
анестезіології та 

інтенсивної терапії 
(Федьковича, 91) 

Кафедра 
анестезиологии и 

интенсивной терапии 
(Федьковича, 91) 

Department of 
Anesteziolgiya and 

Intensive Therapy 
(Fedkovych, 91) 

Кафедра внутрішньої 

медицини №1, клінічної 
імунології та алергології 

імені академіка Є.М 
Нейка 

(Федьковича, 91) 

Кафедра внутренней 

медицины №1, 
клинической 

иммунологии и 
аллергологии имени 

академика Е.Н Нейка 
(Федьковича, 91) 

Department of Internal 

Medicine No. 1, 
Immunopathology and 

Allergology named after 
academician Neiko Ye. 

M. 
(Fedkovych, 91) 

Кафедра внутрішньої 

медицини №2 та 
медсестринства 

(Гетьмана Мазепи, 114) 

Кафедра внутренней 

медицины №2 и 
медсестерства  

(Гетьмана Мазепы, 114) 

Department of Internal 

Medicine No. 2 and 
Nursing 

(Hetman Mazepa, 114) 

Кафедра фтизіатрії і Кафедра фтизиатрии и Department of 
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пульмонології з курсом 

професійних хвороб 
(Івана Франка, 17) 

пульмонологии с 

курсом 
профессиональных 

болезней  
(Ивана Франка, 17) 

Phthisiology and 

Pulmonology with a 
course of Industrial 

Disease 
(Ivan Franko, 17) 

Кафедра внутрішньої 

медицини 
стоматологічного 

факультету 
(Гетьмана Мазепи, 114) 

Кафедра внутренней 

медицины 
стоматологического 

факультета 
(Гетьмана Мазепы, 114) 

Department of of Internal 

Medicine of 
Stomatological Faculty 

(Hetman Mazepa, 114) 

Кафедра загальної 

практики (сімейної 
медицини), фізичної 

реабілітації та 
спортивної медицини 

(Короля Данила, 15) 

Кафедра общей 

практики (семейной 
медицины), физической 

реабилитации и 
спортивной медицины 

(Короля Данила, 15) 

Department of the 

General Practice (Family 
Practice), Physical 

Rehabilitation and Sports 
Medicine 

(King Danylo, 15) 

Кафедра дерматології та 
венерології 

(Короля Данила, 6) 

Кафедра дерматологии 
и венерологии 

(Короля Данила, 6) 

Department of Dermology 
and Venereology 

(King Danylo, 6) 

Кафедра радіології та 
радіаційної медицини 

(Федьковича, 91) 

Кафедра радиологии и 
радиационной 

медицины 
(Федьковича, 91) 

Department of Actinology 
and Radiation Medicine 

(Fedkovych, 91) 

Кафедра інфекційних 

хвороб та епідеміології 
(Максимовича, 5) 

Кафедра инфекционных 

болезней и  
эпидемиологии 

(Максимовича, 5) 

Department of Infectious 

Diseases and 
Epidemiology 

(Maksymovych, 5) 

Кафедра ендокринології 
(Федьковича, 91) 

Кафедра 
эндокринологии 

(Федьковича, 91) 

Department of 
Endocrinology 

(Fedkovych, 91) 

Кафедра акушерства та 
гінекології імені 

професора І.Д. Ланового 
(Чорновола, 47) 

Кафедра акушерства и 
гинекологии имени 

профессора І.Д. 
Ланового 

(Чорновола, 47) 

Department of Midwifery 
and Gynaecology named 

after professor Lanovyi 
I.D. 

(Chornovil, 47) 

Кафедра загальної 
хірургії 

(Федьковича, 91) 

Кафедра общей 
хирургии 

(Федьковича, 91) 

Department of General 
Surgery 

(Fedkovych, 91) 

Кафедра хірургії №1 
(Матейка, 34) 

Кафедра хирургии №1 
(Матейка, 34) 

Department of Surgery 
№1 

(Matejka, 34) 

Кафедра хірургії №2 та 
кардіохірургії 

(Федьковича, 91) 

Кафедра хирургии №2 и 
кардиохирургии 

(Федьковича, 91) 

Department of Surgery 
№2 

(Fedkovych, 91) 
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Кафедра хірургії 

стоматологічного 
факультету 

(Гетьмана Мазепи, 114) 

Кафедра хирургии 

стоматологического 
факультета 

(Гетьмана Мазепы, 114) 

Department of Surgery of 

Stomatological Faculty 
(Hetman Mazepa, 114) 

Кафедра урології 
(Федьковича, 91) 

Кафедра урологии 
(Федьковича, 91) 

Department of Urinology 
(Fedkovych, 91) 

Кафедра нейрохірургії 

та офтальмології 
(Федьковича, 91) 

Кафедра нейрохирургии 

и офтальмологии 
(Федьковича, 91) 

Department of 

Neurosurgery and 
Ophthalmology 

(Fedkovych, 91) 

Кафедра травматології 
та  ортопедії 

(Федьковича, 91) 

Кафедра травматологии 
и  ортопедии 

(Федьковича, 91) 

Department of 
Traumatology and 

Orthopedics 
(Fedkovych, 91) 

Кафедра 

оториноларингології з 
курсом хірургії голови і 

шиї 
(Федьковича, 91) 

 

Кафедра 

оториноларингологии с 
курсом хирургии 

головы и шеи 
(Федьковича, 91) 

 

Department of 

Otorhinolaryngology – 
Head and Neck Surgery 

(Fedkovych, 91) 

Кафедра дитячої хірургії 
та пропедевтики 

педіатрії 
(Чорновола, 44) 

Кафедра детской 
хирургии и 

пропедевтики 
педиатрии 

(Чорновола, 44) 

Department of Pediatric 
Surgery and Propaedeutic 

Pediatrics 
(Chornovil, 44) 

 

Кафедра педіатрії 
(Коновальця, 132) 

Кафедра педиатрии 
(Коновальца, 132) 

Department of Pediatry 
(Konovalets, 132) 

Кафедра дитячих 

інфекційних хвороб 
(Маскимовича, 5) 

Кафедра детских 

инфекционных болезней  
(Маскимовича, 5) 

Department of Children 

Infectious Diseases 
(Maksymovych, 5) 

Кафедра терапевтичної 
стоматології 
(Грушевського, 2) 

Кафедра 
терапевтической 
стоматологии 

(Грушевского, 2) 

Department of 
Therapeutic Dentistry 
(Hryshevskyy, 2) 

Кафедра ортопедичної 

стоматології 
(Грушевського, 2) 

Кафедра 

ортопедической 
стоматологии 
(Грушевского, 2) 

Department of Prosthetic 

Dentistry 
(Hryshevskyy, 2) 

Кафедра дитячої 
стоматології 

(Грушевського, 2) 

Кафедра детской 
стоматологии 

(Грушевского, 2) 

Department of Pediatric 
Dentistry 

(Hryshevskyy, 2) 

Кафедра хірургічної 
стоматології 

(Федьковича, 91) 

Кафедра хирургической 
стоматологии 

(Федьковича, 91) 

Department of Oral 
Surgery 

(Fedkovych, 91) 
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Кафедра фармації 

(Галицька, 124а) 

Кафедра фармации  

(Галицкая, 124а) 

Department of Pharmacy 

(Halytska, 124a) 

Кафедра організації та 
економіки фармації і 

технології ліків 
(Галицька, 124а) 

Кафедра организации и 
экономики фармации и 

технологии лекарств 
(Галицкая, 124а) 

Department of 
Organization and 

Economy of Pharmacy 
and Technology of 

Pharmaceuticals 
(Halytska, 124a) 

Кафедра фармакології 

(провулок Фортечний, 
3) 

Кафедра фармакологии 

(проулок Фортечный, 3) 

Department of 

Pharmacology 
(Fortechnyy, 3) 

Кафедра клінічної 

фармакології і 
фармакотерапії 

(Гетьмана Мазепи, 114) 

Кафедра клинической 

фармакологии и 
фармакотерапии 

(Гетьмана Мазепы, 114) 

Department of Clinical 

Pharmacology of 
Pharmacotherapy 

(Hetman Mazepa, 114) 

Кафедра хімії 
фармацевтичного 

факультету 
(Галицька, 124а) 

Кафедра химии 
фармацевтического  

факультета 
(Галицкая, 124а) 

Department of Chemistry 
of Pharmaceutical Faculty 

(Halytska, 124a) 

Кафедра фізичного 

виховання та здоров'я 
(Целевича, 34) 

Кафедра физического 

воспитания и здоровья 
(Целевича, 34) 

Department of Physical 

Education and Health 
(Tselevych, 34) 

Курс онкології 

(Медична, 17) 
 

Курс онкологии 

(Медична, 17) 
 

Department of Oncology 

(Medychna, 17) 

 

http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3790
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3790
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3785
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3785
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3785
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3785
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3785
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3785
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3789
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3789
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3786
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3786
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3786
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3786
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3786
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3786
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3798
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3798
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3798
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3798
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3798
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3798
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/4336
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/4336
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/4336
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/4336
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3788
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3788

