




и радіємо з того, що ви зацікавились Вінницьким

національним медичним університетом ім. М.І.Пирогова,

одним з кращих медичних вишів України.

Якщо ви бажаєте отримати фундаментальні знання, працю-

вати з авторитетними педагогами і цікавими людьми, знайти у

своїх викладачах не тільки майбутніх колег, але й учителів для

життя, справжніх друзів, – Вінницький національний медичний

університет імені М.І.Пирогова зустріне вас з радістю.

Університет ліцензований та акредитований за IV рівнем,

надає освітні послуги відповідно до кваліфікаційних вимог

спеціаліста, магістра; проводить післядипломну підготовку

лікарів і провізорів, підготовку до вступу в університет, у т. ч.

для іноземних громадян.

Університет дає глибокі знання на рівні світових стандартів.

Ви матимете можливість удосконалити свої практичні навички

в рамках міжнародного обміну досвідом та співпраці з багатьма

іноземними університетами.

У ВНМУ ім. М.І.Пирогова гармонійно поєднуються кращі

національні традиції та здобутки вітчизняної і світової меди-

цини з європейським стилем навчання. Ми горді славним

науково-педагогічним колективом, пишаємося талановитими

студентами та кваліфікованими випускниками.МОРОЗ Василь Максимович
доктор медичних наук, професор, 

академік Академії наук вищої школи 

України, академік Національної 

академії медичних наук України,

Герой України 



20.03.1921 р. Рішення Губернського відділу професійної освіти 

«Про відкриття у м. Вінниці Вищої медичної 

школи»

1930 р. Вінницький філіал Всеукраїнського інституту 

заочної медичної освіти

1932 р. Вінницький вечірній виробничий медичний 

інститут

1934 р. Вінницький медичний інститут (Наказ народного 

комісара охорони здоров’я Української РСР)

08.09.1960 р. Інституту присвоєно ім’я М.І.Пирогова (Поста-

нова Ради Міністрів Української РСР № 1514 )

11.09.1984 р. Нагороджено орденом «Знак пошани» за високі 

досягнення та вклад у розвиток вищої медичної 

освіти (Указ Президії Верховної Ради СРСР)

15.06.1994 р. Вінницький державний медичний університет 

імені М.І.Пирогова (Постанова Кабінету Міністрів

України № 408)

19.06.2002 р. Вінницький національний медичний університет 

імені М.І.Пирогова (Указ Президента України) 



Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова -
вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації.

За науково-педагогічним потенціалом, якістю навчання та за міжна-
родним визнанням ВНМУ ім. М.І.Пирогова займає провідні позиції
серед медичних вишів. Впродовж років в університеті підготовлено
більше 50 тисяч лікарів, понад 3000 фахівців вищої кваліфікації –
докторів та кандидатів наук. Дипломи про закінчення університету
отримали майже 14 тисяч іноземних громадян з-понад 100 країн
Європи, Азії, Африки, Латинської Америки.

Навчально-виховний процес на 60 кафедрах забезпечують на 80%
доктори та кандидати наук. 29 співробітників університету є членами міжна-
родних академій, 25 – мають почесні звання України, 10 – лауреати
Державної премії України. Працює аспірантура та докторантура, 4
спеціалізованих вчених ради за 9 спеціальностями; 12 наукових шкіл.

Щорічно на 57 кращих клінічних базах міст Вінниці і Хмельниць-
кого проходять підвищення кваліфікації до 1500 лікарів, понад 100
клінічних ординаторів, які навчаються на різних формах післядиплом-
ного вдосконалення.

Сьогодні у ВНМУ ім. М.І.Пирогова навчається більше 12 000
здобувачів різних рівнів вищої освіти.

Університет представлений у міжнародних та незалежних
рейтингах України та світу, зокрема, «Топ-200 Україна», Ranking of
Google Scholar Profiles, World Universities Web Ranking, Academic
Ranking of World Universities, Webometrics та інших.



ВНМУ ім. М.І.Пирогова – багатопрофільний навчально-науковий
центр підготовки, спеціалізації, післядипломної освіти та удоскона-
лення лікарів і науково-педагогічних кадрів.

Організація освітнього процесу регламентується чинними
нормативно-правовими документами України, стандартами вищої
освіти з урахуванням принципів формування Європейського простору
вищої освіти та внутрішньо-університетськими документами.
Навчальний процес в університеті організований за європейською
кредитно-трансферною системою: ведеться необхідна обліково-
звітна документація, постійно проводиться моніторинг кафедр щодо
якості забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних
стандартів якості.

Представники координаційної ради ВНМУ, групи моніторингу
якості освіти, професорсько-викладацький колектив університету
постійно беруть участь у науково-методичних конференціях, нара-
дах, семінарах з питань якості організації навчального процесу.

У ВНМУ ім. М.І.Пирогова підготовка фахівців здійснюється на
таких рівнях вищої освіти:

другий (магістерський) – магістр;
третій (освітньо-науковий) – доктор філософії;
науковий рівень – доктор наук.



Ефективно в освітньому процесі використовується симуляцій-
ний центр ВНМУ ім. М.І.Пирогова, у якому презентоване обладнан-
ня із залученням сучасних інноваційних симуляційних технологій,
віртуальні лапароскопічні та гістероскопічні тренажери, на яких
можна виконувати базові оперативні втручання у режимі реального
часу. На базі стимуляційного центру, окрім занять, проводяться
всеукраїнські конференції, практичні заняття та майстер-класи.

Науковцями закладу під керівництвом ректора проф. В.М.Мороза
розроблений унікальний блок комп’ютерних програм «СКІФ», що
моделює діяльність органів та систем організму людини в нормі та
при різних патологічних станах. Програма «СКІФ» демонструвалась
на міжнародних виставках у США, Китаї, Франції, Об’єднаних
Арабських Еміратах та використовується у навчальному процесі як
інтерактивна форма підготовки студентів, аспірантів та викладачів.



Головна мета наукових досліджень у ВНМУ ім. М.І.Пирогова –
наукове забезпечення процесів збереження та зміцнення здоро-
в’я населення, розробка та наукове обґрунтування сучасних
лікувально-діагностичних та лікувально-профілактичних техноло-
гій, впровадження наукових ідей у вищу медичну освіту.

Структурними підрозділами університету є науково-дослідний
інститут реабілітації інвалідів (навчально-науково-лікувальний
комплекс університету); науково-дослідний центр, експеримента-
льно-біологічна клініка (віварій); 12 наукових лабораторій, які
пройшли акредитацію та отримали відповідні атестати МОЗ
України; 2018 року створена Університетська клініка ВНМУ ім.
М.І.Пирогова.

ВНМУ ім. М.І.Пирогова – учасник багатьох міжнародних науко-
вих проектів, у тому числі на грантовій основі. Підтримується
належний рівень наукової новизни досліджень: отримано майже
750 охоронних документів (патентів).



Наукові школи університету представлені 12 напрямами. В університеті
постійно працює студентське наукове товариство у 64 наукових гуртках.
Післядипломна підготовка проводиться в клінічній ординатурі (38 спеціаль-
ностей), аспірантурі за спеціальностями: Медицина, Стоматологія, Громад-
ське здоров'я, Біологія (36 напрямів підготовки) та докторантурі за спеціаль-
ностями: Медицина, Стоматологія, Педіатрія, Громадське здоров'я, Біологія.

В університеті функціонують 4 спеціалізованих вчених ради та разові
спеціалізовані вчені ради з правом проведення захистів дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора чи кандидата наук. Видаються п'ять
наукових фахових журналів.

Поряд із традиційними формами з виконання запланованих НДР, що
фінансуються з держбюджету, ініціативних НДР, дисертаційних досліджень
відбувається постійно пошук європейських грантів, міжнародних партнерів.



 Клініко-діагностична лабораторія науково-дослідного 

інституту реабілітації інвалідів;

 Науково-дослідна лабораторія функціональної 

морфології та генетики розвитку;

 Навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія 

ПЛР;

 Науково-дослідна лабораторія експериментальної 

нейрофізіології;

 Клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія;

 Бактеріологічна лабораторія;

 Науково-дослідна лабораторія доклінічного вивчення 

фармакологічних речовин; 

 Науково-дослідна клініко-діагностична лабораторія;

 Навчально-науково-дослідна лабораторія з доклінічної

оцінки лікарських засобів та біологічно-активних 

речовин «Фармадар»;

 Навчально-наукова клініко-діагностична 

(патоморфологічна) лабораторія; 

 Навчально-науково-дослідна лабораторія вивчення 

алергенних факторів довкілля;

 Навчально-наукова лабораторія хіміко-

фармакогностичних дослідженьВ університеті всі наукові лабораторії сертифіковані та атес-
товані. Науковцями постійно проводяться клініко-діагностичні,
біохімічні, доклінічні дослідження на експериментальних твари-
нах, клінічних матеріалах, експериментальних макетах тощо.

Зокрема, за роботу «Створення засобів та технологій
еферентної терапії на основі нанокремнезему» авторам вручено
Державну премію України. На основі нанокремнезему створені
ентеро- та аплікаційні сорбенти з антидіарейною, антитоксичною,
гіполіпідемічною, імунокоригуючою, ранозагоюючою та
гемостатичною дією – Полісорб, Полісорб МП, Силлард П,
Силікс, Атоксіл, які знайшли застосування у медичній практиці
для лікування дорослих та дітей.



В університеті працює понад 1800 співробітників. Навчально-
виховний процес на 60 кафедрах ВНМУ ім. М.І.Пирогова забезпечує
понад 1050 науково-педагогічних працівників, з них науковий ступінь
доктора наук мають понад 12%, кандидата наук – понад 65%. Вчене
звання професора мають 94 особи, а звання доцента – 411 осіб.

Серед співробітників університету 23 особи удостоєні почесних
звань: Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений лікар
України, Заслужений працівник освіти України; 10 – Лауреатів
Державної премії України; 8 – нагороджені Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України; 4 – Почесною Грамотою Верховної Ради
України, 16 – грамотами МОН України, 50 – грамотами МОЗ України,
34 – іншими нагородами (медаль академіка М.Д. Стражеска «За
заслуги в охороні здоров’я», Орден «за заслуги» III ступеня, пам’ятна
медаль «За досягнення в галузі міжнародної освіти» I ступеня, знак
«За розбудову освіти», Відзнака міського голови, Подяка Прем’єр-
Міністра України тощо).



Лікувально-профілактична робота в університеті здійснюється на
42 клінічних кафедрах, які розташовані у 57 лікувально-профілак-
тичних закладах охорони здоров’я обласного та міського
підпорядкування (Вінницька та Хмельницька області). Крім цього,
клінічними базами університету є Військово-медичний клінічний центр
Центрального регіону Збройних сил України та клінічний санаторій
«Хмільник»

Загальний ліжковий фонд клінічних баз університету складає понад
9600 ліжок. Контингент обслуговування – жителі міст Вінниці та
Хмельницького; сільської місцевості, постраждалі внаслідок аварії на
ЧАЕС та учасники АТО.

Клінічні кафедри оснащені сучасною ліку-вально-діагностичною
апаратурою (лапароскопічна установка, гастродуоденоскоп з бічною
оптикою, колоноскоп, апарат ультразвукової діагностики, астроскоп),
які дозволяють виконувати діагностичні та лікувальні заходи на
високому рівні, а також проводити навчання інтернів та слухачів ФПО.



У власність ВНМУ ім. М.І.Пирогова з віднесенням до сфери

управління МОЗ України переданий комплекс комунального

закладу «Міська клінічна лікарня № 2 м. Вінниці». На базі клініки

функціонують приймальне, хірургічне, терапевтичне, неврологічне,

амбулаторно-діагностичне, фізіотерапевтичне відділення, кабінети

функціональної та променевої діагностики.

Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів (навчально-

науково-лікувальний комплекс) ВНМУ ім. М.І.Пирогова відіграє

надзвичайно важливу роль у підготовці медичних фахівців,

медичній реабілітації пацієнтів та проведенні міжнародних

клінічних досліджень, заклад співпрацює з іншими науковими

установами, зокрема з Інститутом кардіології ім. М.Д. Стражеска,

Українським НДІ реабілітації інвалідів.



ВНМУ ім. М.І.Пирогова відповідно до укладених довготривалих
угод має співробітництво із закордонними університетами (38
закладів) з питань виконання спільних наукових розробок стосовно
актуальних для України проблем медицини, обміну науковими та
науково-педагогічними працівниками, студентами та аспірантами.

Із зарубіжними партнерами здійснюється більше 100 клінічних
випробувань нових лікарських засобів.

Відбуваються постійні візити в університет представників
акредитованих в Україні фірм, що направляють студентів на навчання,
та представників дипломатичних посольств із країн Європи, Азії,
Африки. Плідні зустрічі делегацій ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбуваються
з майбутніми студентами, представниками урядів, адміністраціями
лікувальних закладів у країнах близького та далекого зарубіжжя.



Одним із пріоритетів міжнародного співробітництва університету є
практична участь науковців та викладачів у підготовці та виконанні
міжнародних наукових та освітянських проектів, які фінансуються за
програмами Європейського Союзу, передовсім, університет задіяний в
програмах «Темпус», «Еразмус+», «Горизонт 2020», фонду
Фулбрайта, «EQAVET in practice», які підтримують модернізацію
системи вищої освіти та створюють простір для співпраці в країнах-
партнерах ЄС через університетські проекти.

В університеті активно практикується запрошення провідних
науковців іноземних університетів з метою читання лекцій для
студентів та викладачів, обміну досвідом.

Протягом останніх років університет активно збільшує мережу
іноземних закладів-партнерів з метою обговорення проблем
навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи, обміну
досвідом у різних напрямах, впровадження інноваційних освітніх
технологій. Завдяки цьому в університеті успішно реалізуються
програми фахових стажувань викладачів та обміну студентів.

З кожним роком міжнародна діяльність університету розширює
можливості та перспективи для всіх учасників освітнього процесу.



Бібліотека ВНМУ ім. М.І. Пирогова є науковою, навчальною,
довідково-інформаційною, просвітницькою структурою університету.
Ефективному забезпеченню інформаційних потреб сприяють:
автоматизована система IRBIS та фонд книжкових і періодичних
видань, видання на електронних носіях, мережні ресурси локального
та віддаленого доступів, картковий та електронний довідковий апарат.

Основу якісного формування фонду становить його оптимальна
відповідність напрямам навчальної, наукової та науково-дослідницької
діяльності університету, що вимагає більш мобільного і ефективного
комплектування фондів. Фонд бібліотеки університету постійно
поповнюється новими підручниками, передплатними періодичними
виданнями та електронними виданнями.



Працівники бібліотеки ретельно вивчають та опрацьовують рідкісні
цінні документи, серед яких є дисертації медиків, народжених на
теренах України у складі Російської імперії, земляків-подолян,
дисертації ХІХ-ХХ ст., які захистили жінки. Опрацьовано безліч цікавих
знахідок, якими по праву може пишатися будь-яка книгозбірня. На
основі архівних та біографічних відомостей бібліотека постійно
проводить наукову роботу з вивчення історії університету та медицини
краю. За опрацьованими матеріалами підготовлені науково-популярні
видання, наукові статті, відеопрезентації, фільми.

Фонд бібліотеки університету постійно поповнюється новими під-
ручниками, передплатними періодичними виданнями та електронними
виданнями. За мовною ознакою кількість видань українською та
англійською мовами щороку збільшується.

Бібліотека ВНМУ ім. М.І.Пирогова сприяє просвітницькій діяльності,
вихованню естетичних смаків молоді, вмінню спілкуватися та
знаходити нових друзів.



Важливу роль у питаннях самоорганізації, захисту прав та
інтересів студентів університету відігріє студентське самоврядування,
зокрема через активні громадські організації: «Українську медичку
студентську асоціацію», «Молодіжне об'єднання «Студентське
Братство Вінниччини»; організацію UTA (Ukrainian Tutors Association).
громадську організацію «Освітня платформа «Прогрес». Мета участі
студентів у цих організаціях – створення ефективної платформи, яка
допомагає студентам реалізовувати свої уміння та амбіції в
позанавчальній і навчальній сферах, розвиток навичок лідерства,
проектного менеджменту, тайм-менеджменту, залучення молоді до
волонтерства, підвищення рівня правової свідомості, обговорення
цікавих клінічних випадків; налагодження співпраці між лікарями,
студентами, інтернами; сприяння розвитку «прогресивних клубів» як
середовищ для співпраці та обміну досвідом між медиками різних
спеціальностей.



Для гармонійного розвитку молоді організовані: студентське наукове
товариство (об’єднує 64 наукових гуртки), студентський клуб (поєднує
колективи художньої самодіяльності, духовий оркестр, вокальний
ансамбль, театральну студію, команди КВК), спортивний клуб (12 видів
спорту), клуб поезії, клуб за інтересами «Що? Де? Коли?». Студенти –
учасники творчих колективів – є багаторазовим дипломантами та
лауреатами міжнародних та всеукраїнських фестивалів-конкурсів. Вони
беруть активну участь в усіх університетських заходах та концертах:
студентських вечорах, в урочистостях з нагоди посвяти у студенти,
випускних вечорах, конференціях, концертах до Дня медичного
працівника, 8 Березня, Дня Перемоги, Дня Збройних сил України,
культурно-масових заходах міста та області, а також у виїзних
концертах для ветеранів війни, дітей-сиріт та інших заходах.



Система навчання та виховання у ВНМУ ім. М.І.Пирогова
ґрунтується на ідеях української історії, культури, традиціях народу
та глибокому знанні рідної мови, літератури, поваги до національних
символів та основ християнської релігії. Одночасно студентські
заходи поєднують національно-патріотичний напрям з інтернаціо-
нальним, традиційну вітчизняну культуру з кращими зразками світо-
вої, професійно-етичну культуру з активною громадською позицією.

Серед популярних є конкурси «Кращий діагност», «Перший крок у
хірургію», Хірургічне шоу «X-battle», «Умілі руки», «Терапевт-шоу»,
«Пропедевт-шоу», «Фарм-шоу», «Я – феномен», «Я люблю меди-
цину», «Stand-Up»-шоу та інші. Активну участь беруть студенти у
проведенні акцій, екологічних суботників, літературно-музичних
вечорів, виставках, спартакіадах, благодійних заходах тощо.



Студенти університету – активні учасники волонтерського руху:
особливу увагу вони приділяють допомозі в госпіталізації та догляді за
потерпілими в зоні проведення бойових дій, які проходять лікування у
Вінницькому військово-медичному клінічному центрі Центрального
регіону. Студенти організовують благодійні ярмарки, кошти з яких
витрачають на закупівлю медичного обладнання, потреб бійців, які
перебувають на лікуванні; організовують екскурсії для бійців по місту
Вінниці; забезпечують соціальні потреби бійців. У зону бойових дій
постійно направляються гуманітарні вантажі (продукти харчування,
засоби гігієни, зелені насадження).

За підсумками Національного конкурсу «Благодійна Україна –
2018» студенти-волонтери ВНМУ ім. М.І.Пирогова стали переможцями
у номінації «Найефективніше використання благодійної допомоги».



медичний факультет № 1
спеціальність 222 «Медицина» (магістр)

медичний факультет № 2 
спеціальності 228 «Педіатрія» (магістр)

225 «Медична психологія» (магістр)

стоматологічний факультет 
спеціальність 221 «Стоматологія» (магістр)

фармацевтичний факультет 
спеціальність 226  «Фармація, 

промислова фармація» (магістр)

факультет підготовки іноземних 

громадян

факультет післядипломної освіти

ФАКУЛЬТЕТИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ:



Медичний факультет № 1 – один із найстаріших факультетів ВНМУ
ім. М.І.Пирогова, який має свою історію та свої традиції. Початок
підготовки лікарів спеціальності «Лікувальна справа» і створення спо-
чатку лікувально-профілактичного (далі лікувального, медичного) факуль-
тету у ВНМУ ім. М.І. Пирогова пов’язані з 1930 роком, коли було
організовано філію Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти.

Сьогодні у структурі факультету 38 кафедр, у т.ч. 23 клінічних і 15
теоретичних. На факультеті працюють: заслужений діяч науки і
техніки України, академік НАМН України, Герой України ректор
університету проф. В.М. Мороз, лауреати Державної премії України
проф. О.І. Гнатюк, доц. В.М. Ольхов, академік АН вищої школи України
проф. Г.К. Палій, 4 заслужених діячі науки і техніки України, З
заслужених винахідники і раціоналізатори України, 2 заслужених
працівники освіти України, 16 членів міжнародних, зарубіжних та
альтернативних академій, 8 заслужених лікарів України. На
факультеті навчається понад 2500 здобувачів вищої освіти.



Медичний факультет № 2 бере початок з 1961 року, коли було

відкрито педіатричний факультет. З 1967 по 1997 роки здійснено 31

випуск та підготовлено більш ніж 4300 лікарів-педіатрів. З 2002 по

2018 рік було здійснено 16 випусків лікарів-педіатрів та 10 випусків

лікарів-медичних психологів, - понад 2000 спеціалістів. Після змін та

реорганізацій з 2016 року на факультеті здійснюється підготовка

лікарів за такими спеціальностями: «медицина», «педіатрія»,

«медична та психологічна реабілітація» та «медична психологія».

Факультет об'єднує 10 кафедр, які проводять освітню, методичну

та наукову діяльність за вище зазначеними спеціальностями.

Сьогодні на факультеті навчається понад 1200 магістрів, які є

активними учасниками життя університету.



Стоматологічний факультет в університеті відкрився 1994 року і

з тих пір посідає чільне місце у структурі університету.

Сьогодні на п’яти курсах факультету навчається близько 800

магістрів, у тому числі іноземні громадяни з Росії, країн Азії,

Африки, Близького Сходу, Європи та Латинської Америки.

Профільні кафедри факультету розташовані у приміщеннях, які

обладнані з дотриманням необхідних санітарно-гігієнічних вимог,

мають сучасну матеріальну базу: укомплектовані новітніми фанто-

мами, муляжами, устаткуванням, навчально-наочними матеріалами

тощо, необхідними для демонстрації практичних навичок.



Фармацевтичний факультет є одним із наймолодших підрозділів

Вінницького національного медичного університету – перший випуск

відбувся 2005 року. Факультет готує магістрів за спеціальністю

«Фармація», «Фармація, промислова фармація» (денна та заочна

форми навчання).

Зараз на факультеті навчається понад 300 студентів денної

форми навчання та понад 1300 студентів заочної форми навчання, у

тому числі з країн близького та далекого зарубіжжя.

Факультет розміщений у новому корпусі, кафедри оснащені

необхідним сучасним обладнанням, що дозволяє здійснювати

підготовку конкурентних фахівців фармацевтичної галузі.



З 1961 року університет проводить підготовку лікарів з числа
іноземних громадян і вже отримали дипломи спеціаліста більше 8000
іноземних громадян зі 106 країн світу. Сьогодні на різних формах
підготовки навчаються понад 2300 іноземних громадян. Випускники
факультету – іноземні громадяни – гідно представляють університет
майже в 100 країнах світу.

В університеті також працює підготовче відділення для іноземних
громадян, головне завдання якого – навчання мови, профільних
предметів та культурних традицій країни. Педагогічний колектив
підготовчого відділення та факультету підготовки іноземних громадян
проводить значну позааудиторну роботу: знайомить здобувачів освіти
з історією та культурними традиціями університету, міста Вінниці,
України. Постійними є національні фестивалі, свято дружби, екскурсії,
зустрічі та інші форми роботи. Багаторічний досвід навчання студентів
з різних країн світу дозволив створити унікальні академічні програми
для підготовки висококваліфікованих фахівців. Випускники також в
університеті проходять післядипломну підготовку в клінічній
ординатурі, магістратурі та аспірантурі.



Факультет післядипломної освіти розпочав свою роботу 1978

року. 1979 року відкритий факультет удосконалення лікарів та ство-

рена його філія на базі лікувально-профілактичних закладів м.

Хмельницького, а з 1998 року відкритий факультет удосконалення

лікарів ФПО з філією у м. Хмельницькому.
Сьогодні 22 кафедри ВНМУ ім. М.І.Пирогова здійснюють

післядипломне навчання випускників. Інтернатура, як форма

підвищення рівня практичної підготовки випускників медичних ЗВО,

їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської)

діяльності в університеті здійснюється на 27 спеціальностях очній та

заочній формах навчання. Безперервний професійний розвиток ліка-

рів також реалізується через тематичне удосконалення, передатес-

таційні цикли та фахове стажування як в Україні, так і за кордоном.



Університет має потужну матеріально-технічну базу: 3 навчаль-
них корпуси, оснащені сучасним обладнанням; наукову бібліотеку; 36
комп’ютерних і 2 лінгафонних класи, спортивний комплекс (трена-
жерні зали, лижна база, стрілецький тир, стадіон, спортивні майдан-
чики); музей анатомії з унікальними експонатами.

До структури університету входять: науково-дослідний центр з
експериментальною клінікою-віварієм, навчально-тренінговий центр
практичної підготовки лікарів, 57 клінічних баз.

Працює центр нових інформаційних технологій, який об’єднує
обчислювальний центр, редакційно-видавничий відділ та друкарню;
відділ комп’ютерної поліграфії, відділ з питань інформатики та
обчислювальної техніки, телестудію.

Для студентів є 5 гуртожитків, їдальні, студентське кафе, буфети,
оздоровчо-спортивні бази.



Вінниця розкинулась на мальовничих берегах Південного Бугу і є

одним з найбільших міст Правобережної України. Вінниця – освітній і

медичний центр, культурна столиця Поділля. Понад 140 різноманітних

культурних установ пропонують широкий спектр заходів і подій.

Визначною пам’яткою міста є сквер з Водонапірною вежею та

найбільший в Україні світло-музичний фонтан. Серед популярних

пам’яток міста – музей-садиба видатного хірурга М.І.Пирогова, будинок

О.О. Брусилова, будинок-музей М.М. Коцюбинського, релігійні та

фортифікаційні споруди XVII-XVIII століть і руїни секретної резиденції

Гітлера – «Вервольф». Відомі люди Вінниччини: М.І.Пирогов (визначний

хірург і анатом), П.І.Чайковський, М.Д.Леонтович (композитори),

М.М.Коцюбинський (український письменник), Зельман Ваксман

(мікробіолог, лауреат Нобелівської премії) та інші.

Сучасна Вінниця продовжує розвиватись як промисловий, адміні-

стративний та культурний центр області. Місто знаходиться доволі

близько від столиці України – Києва – на відстані 258 км. Потрапити до

міста можна повітряним і наземним шляхом. У 7,5 км на схід від

залізничної станції м. Вінниця розташований аеропорт. Вінниці можна

дістатися з різних куточків України автобусом, залізницею або літаком.





Україна, 21018, м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 56

тел.: (0432) 553 910;

факс: (0432) 670 191;

приймальна комісія: (0432) 553 748

е-mail: admission@vnmu.edu.ua

офіційний сайт:vnmu.edu.ua


