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СЛОВО РЕКТОРА

Шановні абітурієнти!
По завершенню школи розпочався один із найважливіших етапів у вашому
житті. Сучасність вимагає висококваліфікованих та конкурентоспроможних
фахівців, наявність яких може забезпечити лише якісна освіта.
Один із найстаріших університетів Східної Європи – Каразінський –
забезпечує класичну освіту з урахуванням сучасних тенденцій.
Обравши Каразінський університет, ви зробите вірний крок на шляху до
вдалого професійного зростання, адже якісна класична освіта — запорука
успішного майбутнього
Ректор Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна,
академік НАН України, професор
Віль Савбанович Бакіров
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СЛОВО ДЕКАНУ

Шановні колеги, теперішні та майбутні студенти!
Класична університетська вища школа завжди була основою медичної науки
та освіти у всіх розвинутих країнах світу. Необхідною та суттєвою складовою
вищої медичної школи нашого Університету є академічна тріада – єдність освіти,
науки та клінічної практики.
Безсумнівно, тільки університети, що мають розвинену базу для викладання
та вивчення біомедичних та природничих дисциплін, завдяки використанню
міждисциплінарних підходів створюють ідеальні умови для формування та
удосконалення клінічного та науково-медичного мислення майбутніх лікарів.
Стрімка інтеграція у медичну галузь досягнень інформатики, фізики, хімії,
біології, математики та інших наук робить особливо важливим суттєве
збільшення об’єму та якості вивчення фундаментальних дисциплін для
формування лікарів майбутнього покоління.
Декан медичного факультету,
професор Віктор Миколайович Савченко
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ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ – З МИНУЛОГО У МАЙБУТНЄ
Сучасна наукова та педагогічна діяльність медичного факультету має міцні
історичні корені. Корені факультету – це корені Університету. Харківський
університет, який з 1999 року має статус національного та носить ім’я його
засновника – Василя Назаровича Каразіна, відноситься до найстаріших,
сильніших та славетних університетів України. Університет став колискою
багатьох всесвітньо відомих наукових шкіл, якими могли би пишатися
найпрестижніші навчальні заклади світу. Випускники та співробітники
Університету – гордість вищої школи України. Це лауреати Нобелівської премії Л.
Д. Ландау, І. І. Мечников та Саймон Кузнець, почесні члени та доктори
Університету І. В. Гете, О. Гумбольд, Л. Толстой, І. Франко, П. П. Семенов-ТянШанський та численні інші.
При відкритті Імператорського Харківського університету, яке відбулося 17
січня 1805 року, серед утворених факультетів був й медичний. Медичний
факультет у складі Університету існував до 1920 року, надавши світу великих
вчених-медиків та відомих лікарів: терапевта Д. Ф. Лямбля, хірургів П. М.
Шумлянського, В. Ф, Грубе та М. П. Трінклера, акушера І. П. Лазаревича,
офтальмолога Л. Л. Гіршмана, фізіолога В. Я. Данілевського та багатьох інших.
У 1920 році були закриті всі університети, а на їх місці виникли численні
роздроблені спеціалізовані заклади вищої освіти. З того моменту перестав
існувати й медичний факультет Каразінського університету. У 1934 році
Харківський університет відродився, але вже без медичного факультету.
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Лише з часів набуття Україною незалежності та її
демократичного відродження стало можливим
відтворення загальноприйнятої цивілізованим
світом класичної університетської вищої медичної
освіти. 20 листопада 1992 року Міністерство
освіти України Наказом № 185 доручило
Університету відновити підготовку спеціалістів у
сфері медицини з наданням їм права на лікувальну
діяльність. Так, у березні 1993 року в Університеті
урочисто був відкритий факультет фундаментальної медицини.
Факультет розмістився у будівлі на проспекті Леніна, 20, по сусідству з
Університетським ліцеєм, де й працював до 2004 року.
У 2004 році факультет було переміщено у Північний корпус Каразінського
університету на площі Свободи (колишня будівля Військової інженерної
радіотехнічної академії протиповітряної оборони імені Л. А. Говорова), який
розташований у самому серці Харкова. У теперішній час факультет займає два
поверхи Північного корпусу, маючи все необхідне для надання медичної освіти
своїм студентам на найвищому рівні згідно з світовими стандартами.
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Відродження факультету та непрості перші роки його
існування після відродження пройшли успішно завдяки
надзвичайній працездатності та цілеспрямованості
першого
декану
факультету
фундаментальної
медицини – доктора медичних наук, професора
Яблучанського Миколи Івановича. Його ентузіазм та
прагнення доказати ефективність університетської
медичної освіти зробили факультет за кілька років
одним з провідних медичних вищих навчальних
закладів України, високі показники діяльності та якості
освіти якого стали відомі далеко за межами нашої
держави.
Розуміючи незаперечні переваги класичної університетської освіти й
високо оцінюючи його перспективи, провідні харківські вчені та клініцисти
приєдналися до першого декану факультету, очоливши кафедри й зайнявши
місця викладачів.

З перших років існування факультет фундаментальної медицини
зарекомендував себе як один з найсильніших в Україні, що відразу же оцінили
абітурієнти, обираючи факультет майбутнім місцем отримання вищої медичної
освіти. Очевидні переваги класичної університетської освіти дали чудові
практичні результати, тому кількість студентів щорічно зростала й досягла у
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теперішній час 3700 осіб, в тому числі 2600 – іноземних. Випускники факультету,
кількість яких на цей час вимірюється тисячами, зарекомендували себе як
прекрасні клініцисти та талановиті вчені не тільки у межах України, але й у
Канаді, США, Франції, Великобританії, Німеччині, Угорщині та інших країнах.
За роки свого існування факультет став не тільки потужним медичним
вищим навчальним закладом, але й одним з провідних наукових центрів. Наукові
праці співробітників факультету, які у більшості представлені міждисциплінарними дослідженнями та науковими інноваціями на стику наук, отримали
всеукраїнське та світове визнання. За роки існування співробітники факультету
опублікували декілька тисяч наукових праць та підготували сотні підручників,
навчальних та навчально-методичних посібників. На теперішній час наукова
активність продовжує зростати, а результати робіт науково-педагогічних
працівників факультету публікуються у закордонних та вітчизняних
спеціалізованих виданнях.

З перших років існування відродженого факультету за ініціативою декана
М. І. Яблучанського почало роботу Студентське наукове товариство, у склад
якого увійшли наукові гуртки окремих кафедр та адміністрація, яке було
перейменоване у 2014 році у Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених медичного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна. За роки існування членами
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Наукового товариства проведено 12 конференцій з міжнародною участю,
опубліковано більше 150 статей та тез, встановлені тісні наукові контакти з
науковими товариствами багатьох медичних вищих навчальних закладів
України, близького та дальнього зарубіжжя.

За ініціативою Наукового товариства проведено десятки соціальних та
медико-профілактичних акцій. Ведеться тісна співпраця з Міжнародною
федерацією асоціацій студентів-медиків IFMSA. Члени Наукового товариства
входять до складу Всеукраїнської асоціації студентів-медиків UMSA. Студенти
Наукового товариства разом із викладачами факультету є співвиконавцями
програми Університету «Здоров’я студентів».
З 1992 року на факультеті видається журнал
«School of Fundamental Medicine Journal», що у
2002 році реорганізовано у «Вісник Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна»
серія «Медицина», який входить до переліку
спеціалізованих фахових видань Державної
атестаційної комісії України та до зарубіжних
науковометричних баз. З 2012 року журнал
друкується англійською мовою, є визнаним та
користується популярністю серед практикуючих
лікарів та вчених-медиків далеко за межами
України.

7

З 2014 року на факультеті видається
міжнародний науково-практичний журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія», який входить
до переліку рекомендованих фахових видань
Державної атестаційної комісії України, а також
включений до науковометричних баз Index Copernicus
International та РІНЦ. У журналі публікуються
проблемні статті, результати оригінальних та
експериментальних досліджень, статті оглядового,
дискусійного та історичного характеру, стислі
повідомлення, лекції, рецензії, описуються випадки із
практики, роботи з питань викладання нейронаук та
інші матеріали.
У 2008 році факультет отримав свою історично вірну назву та до цього часу
гордо носить ім’я медичного факультету Каразінського університету.

З 2008 року до теперішнього часу факультет очолює декан, кандидат
медичних наук, професор Віктор Миколайович Савченко, з невтомною
діяльністю якого пов'язаний постійний прогрес факультету у всіх сферах його
діяльності.
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З 2009 року на факультеті проводиться навчання англійською мовою.
Кількість студентів, які отримують медичну освіту англійською мовою, постійно
зростає і на сьогоднішній день перевищує 2000 осіб.
На сучасному етапі свого розвитку медичний факультет Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна являє собою один з
найпотужніших медичних вищих навчальних закладів й отримав визнання не
тільки в Україні, але й за її межами.

ФАКУЛЬТЕТ СЬОГОДНІ – ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
Сьогодні медичний факультет Каразінського університету є одним з
провідних медичних вищих навчальних закладів України з підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівню спеціаліст за фахом 6.1101 «Медицина»,
7.12010001 «Лікувальна справа» (сертифікат РД-IV № 219309 та ліцензія АВ №
498462 від 25 листопада 2009 року) зі славетною історією та традиціями, які
органічно переплетені з інноваційними підходами до освітнього процесу та
інтеграцією до нього сучасних технологій.
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Підготовка студентів проводиться українською, російською (для
російськомовних іноземних студентів) та англійською мовами на 11 кафедрах
факультету. Висока якість класичної університетської медичної освіти високо
оцінили студенти з усіх куточків планети:
у теперішній час на медичному факультеті
проходять навчання студенти із України,
Росії, США, Ізраїлю, Уганди, Франції, Болгарії,
Туркменістану, Узбекистану, Йорданії, Сирії,
Іраку, Ірану, Індії, Пакистану, Палестини,
Тунісу, Лівану, Марокко, Азербайджану,
Судану, Афганістану, Алжиру, Кувейту, Котд`Івуару,
Саудівської
Аравії,
острова
Маврикій, Бахрейну, Папуа Нової Гвінеї та
багатьох інших країн.
Разом з використанням загальноприйнятих програм та навчальних планів,
які затверджені Міністерством освіти та науки України, та класичних
університетських підходів до навчання, в процесі підготовки майбутніх лікарів
на медичному факультеті Каразінського університету використовуються
інноваційні технології: онлайн-консультації студентів, системи дистанційного
навчання та контролю рівня знань, вебінари, мультимедійні системи,
інтерактивні веб-ресурси, відеолекції тощо.
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КАРАЗІНСЬКИЙ – СЕРЕД НАЙКРАЩИХ
Медичний факультет, являючись структурним підрозділом Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна, разом з ним входить до переліку
кращих вищих навчальних закладів України й займає високі рейтингові місця у
міжнародних системах ранжування вищих навчальних закладів.
Вищі навчальні заклади всього світу оцінюються у одному із самих
престижних та відомих рейтингів QS World University Rankings, який базується на
оцінці рівню наукових досліджень, якості викладання, перспективах
працевлаштування та міжнародних перспективах випускників. У рейтинг
увійшли всього 6 українських вищих навчальних закладів, в тому числі й
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Серед 30 000 вищих
навчальних закладів планети, що оцінюються, Каразінський університет та його
медичний факультет зайняли 481 місце, увійшовши до переліку 500 кращих
вищих навчальних закладів планети, а серед тільки українських закладів – 2
місце.

Webometrics Ranking of World's Universities включає до рейтингу за якістю
представленості у мережі Інтернет більш ніж 12 000 вищих навчальних закладів
з усіх куточків планети. У цьому рейтингу Харківський національний університет
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імені В. Н. Каразіна займає 4 місце серед українських вищих навчальних закладів
та входить до 1 500 кращих на планеті.

Рейтинг
системи
всесвітньо
відомої
науковометричної системи SciVerse Scopus часто
використовується при оцінці науково-педагогічного
потенціалу вищих навчальних закладів. Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна та його
медичний факультет займають 2 місце в цьому
рейтингу із 292 долучених до нього вищих навчальних
закладів України.
Широко відомий в Україні
рейтинг «Топ 200 Україна», що
розроблений ЮНЕСКО та оцінює вищі
навчальні заклади України за якістю
підготовки студентів, міжнародному
визнанню диплому, науково-педагогічному потенціалу та низці інших
показників, віддає Харківському національному університету імені В. Н.
Каразіна 3 місце серед 200 долучених
до
рейтингу
вищих
навчальних
закладів.
Відомий рейтинг вищих навчальних закладів України, що підтримується
Всесвітнім банком, «Компасс», за словами його засновників, націлений на
визначення вищих навчальних закладів, навчання у яких має найбільшу
практичну цінність та відповідає вимогам реального сектору економіки, а також
гарантує випускникам надійні перспективи працевлаштування. Схожа система
рейтингування, що розроблена найбільш відомими в Україні працедавцями та
журналом «Деньги», високо оцінює якість освіти у нашому Університеті. Згідно з
цими рейтингами Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
входить до десятки кращих вищих навчальних закладів України.
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До ТОП-10 кращих вищих навчальних
закладів України Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна та його
медичний факультет входить на протязі
багатьох років за даними українського Центру
міжнародних проектів «Евроосвіта», значно
випереджуючи інші медичні вищі навчальні
заклади України.

Наведені рейтингові показники підкреслюють міжнародне та всеукраїнське
визнання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та його
медичного факультету. Каразінці – завжди серед найкращих та самих
затребуваних!
Безсумнівно, систем оцінювання якості університетської освіти та науковопедагогічного потенціалу вищих навчальних закладів достатньо, а їх кількість
значно перевищує наведені вище, але у будь-якій системі чи рейтингу
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна завжди займає перші
серед українських вищих навчальних закладів позиції та високо оцінюється на
міжнародному ринку освіти. Гарантом успіху Каразінського університету є
безперервне підвищення якості освіти, високий науково-педагогічний потенціал,
багаторічні традиції класичної університетської освіти, міждисциплінарні
контакти та інтеграція інноваційних науково-педагогічних прийомів у освітній
процес.
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РОЗТАШУВАННЯ – СЕРЦЕ ХАРКОВА
Медичний факультет розташовано у Північному корпусі Каразінського
університету у історичному, культурному та адміністративному центрі Харкова.

Архітектурний ансамбль, що
оточує найбільшу у Європі площу
Свободи, дозволяє студентам з
перших днів навчання поринути у
неповторну
атмосферу
історії
Харкова, а навчальні корпуси
Каразінського
університету
з
багаторічною історією наскрізь
просочені духом академічності.
Просторі аудиторії, величезні будівлі, неповторний вид із вікон на сад імені
Т. Г. Шевченка, багатовікові традиції Університету у сукупності створюють всі
необхідні умови для підготовки медичних спеціалістів європейського рівню.
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА – БЕЗПЕРЕЧНА ПЕРЕВАГА
Медичний факультет, будучи частиною найстарішого в Україні
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, надає своїм
студентам унікальну можливість отримати класичну університетську освіту,
очевидні переваги якої незаперечні.
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Класична університетська вища школа завжди була основою медичної
науки та освіти у всіх розвинених країнах світу. Необхідною складовою вищої
медичної школи нашого Університету є академічна тріада – єдність освіти, науки
та клінічної практики.
Безсумнівно, тільки університети,
що мають розвинену базу для
викладання та вивчення біомедичних
та природничих дисциплін, завдяки
використанню міждисциплінарних підходів створюють умови для формування та вдосконалення клінічного та
науково-медичного мислення майбутніх лікарів. Стрімке проникнення у
медичну галузь досягнень інформатики, фізики, хімії, біології, математики
та інших наук робить особливо
важливим суттєве збільшення об’єму та
якості вивчення цих фундаментальних
дисциплін для формування лікарів
майбутнього покоління.
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Медичний факультет Каразінського університету створює для своїх
студентів ідеальні умови для вивчення фундаментальних наук на
спеціалізованих факультетах Університету. Класичні університетські підходи до
навчання студентів біохімії та неорганічній хімії, фізиці та біофізиці, математиці
та медичній статистиці, інформатиці та комп’ютерним наукам, філософії та
історії, медичній біології та генетиці, іноземним мовам та основам економічної
теорії роблять випускників медичного факультету готовими до сучасних умов
клінічної практики, що стрімко змінюються, та викликам медичної науки.

Можливості підвищення якості медичної освіти у нашому Університеті
суттєво розширюються за рахунок інтеграції у процес підготовки майбутніх
лікарів науково-педагогічного потенціалу інших факультетів: біологічного,
фізичного, хімічного, соціологічного, історичного, екологічного, економічного,
психологічного, філологічного, юридичного, факультетів іноземних мов та
комп’ютерних наук. Поглиблена підготовка студентів у сфері біофізики, біохімії,
комп’ютерних технологій та інших фундаментальних наук робить випускників
медичного факультету готовими до ефективної праці із сучасним лікувальнодіагностичним обладнанням та дозволяє у повній мірі оволодіти надсучасними
методами лікування та діагностики.
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Навчання на медичному факультеті у стінах класичного Каразінського
університету, який є одним із найстаріших та славетних вищих навчальних
закладів Східної Європи, надає нашим студентам унікальну можливість отримати
другу університетську освіту у сфері економіки, інформатики, юридичної справи,
менеджменту, психології, прикладної математики, іноземних мов тощо.
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – ЄВРОПЕЙСЬКІ
СТАНДАРТИ
Медичний факультет Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна пропонує своїм студентам найвищий рівень матеріально-технічного
забезпечення згідно з європейськими стандартами вищої медичної школи.
Лекційні, практичні, лабораторні та семінарські заняття проводяться у
Північному корпусі Університету, який розташований у історичному,
культурному та адміністративному центрі Харкова, та на клінічних базах
факультету. Загальна площа навчальних приміщень тільки у Північному корпусі
Університету сягає 7 000 кв. м., а з урахуванням всіх аудиторій та приміщень на
клінічних базах факультету – перевищує 150 000 кв. м.

Навчальні аудиторії обладнані сучасним комп’ютерним та мультимедійним
обладнанням, відео- та аудіосистемами, необхідними в процесі навчання
муляжами, макетами, плакатами, приладами, обладнанням тощо. Загальна
кількість посадочних місць для студентів тільки у Північному корпусі
Університету перевищує 4 000, з яких більше 1 000 – у лекційних аудиторіях та
близько 3 000 – у аудиторіях для практичних та семінарських занять,
лабораторіях, комп’ютерних класах, методичних кабінетах, бібліотеці тощо.
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Лекційні заняття проводяться у сучасних аудиторіях виключно з
використанням мультимедійного обладнання, відео- та аудіосистем, що дозволяє
поєднувати класичні підходи до освітнього процесу з інноваціями сучасності.
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На факультеті створено колекцію анатомічних та гістологічних препаратів,
що нараховує більше 600 макро- та 5 000 мікропрепаратів та постійно
доповнюється новими експонатами, які активно використовуються при вивченні
студентами нормальної та топографічної анатомії людини, гістології,
патологічної анатомії та інших дисциплін.

Обладнано, укомплектовано та введено до експлуатації 3 комп’ютерних
класи, більше 150 персональних комп’ютерів, підключених до внутрішньої
мережі медичного факультету та до мережі Інтернет. Після закінчення занять
комп’ютерні класи доступні студентам та можуть бути використані для роботи у
мережі Інтернет, підготовки до занять та наукової роботи.
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Для студентів створені умови для доступу до мережі Інтернет та до
внутрішньої мережі медичного факультету з використанням власних
портативних персональних комп’ютерів чи мобільних пристроїв – у навчальних
аудиторіях та коридорах факультету працює бездротова WiFi-мережа.
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна, що надає доступ студентам до 4 млн. примірників
навчальних та періодичних видань, з яких більше 50 000 – унікальні старовинні
видання та рукописи, вік яких перевищує 200-300 років, є однією з старіших та
найкрупніших в Україні (заснована у 1804 році). Бібліотеку обладнано сучасною
автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою обслуговування,
електронним каталогом з можливістю замовити книги через Інтернет,
величезною (більше 3 млн.) базою електронних навчальних та періодичних
видань у депозитарії з можливістю доступу до них для студентів Університету
через Інтернет, 93 персональними комп’ютерами з доступом до електронних
видань та мережі Інтернет. Унікальний бібліотечний фонд та читальні зали
Центральної наукової бібліотеки розміщені у Головному корпусі Університету на
прощі понад 10 000 кв. м.

Всім іногороднім та іноземним студентам надаються комфортні
гуртожитки, загальна площа яких перевищує 51 000 кв. м. У гуртожитках працює
бездротова мережа WiFi, забезпечується доступ до мережі Інтернет по
виділеному каналу, створені бібліотеки, обладнані пральні, кафетерії, кімнати
відпочинку та спортивні зали. Гуртожитки знаходяться на відстані 10-хвилинної
транспортної доступності відносно Університету, забезпечуючи студентам
суттєву економію часу та коштів.
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Студенти медичного факультету мають можливість відвідувати спортивні
секції та користуватися спортивною інфраструктурою Університету загальною
площею приміщень більше 58 000 кв. м., яка включає 1 стадіон, 7 спортивних
майданчиків різного призначення, 12 тенісних кортів, 1 футбольне поле, 15
приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.
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Масові розважальні, культурні та наукові заходи, конференції, виступи
всесвітньо відомих вчених із різних країн світу та інші масові заходи проводяться
у 2 актових залах Університету, загальною площею понад 2 000 кв. м.

На території Університету працює 24 столових, кафе та буфетів, які
пропонують студентам широкий асортимент страв за демократичними цінами. В
Університеті
постійно
працює
медичний
пункт,
укомплектований
кваліфікованими лікарями, а медичну допомогу студентам надає спеціалізована
студентська лікарня № 20. Університет має власну базу відпочинку для студентів
та викладачів – спортивно-оздоровчий табір «Фігуровка».
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ – ВИДАТНІ ЛІКАРІ,
ВІДОМІ ВЧЕНІ ТА НАЙКРАЩІ ПЕДАГОГИ
Підготовка майбутніх лікарів на медичному факультеті Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна проводиться силами потужного
науково-педагогічного колективу. Викладацьку діяльність на факультеті ведуть
більше 35 докторів наук, професорів, близько 150 кандидатів наук, доцентів, та
20 кандидатів наук, асистентів, а також більше 150 асистентів без наукового
ступеню.
Серед викладачів медичного факультету – видатні вчені та педагоги
сучасності, діагности та клініцисти, імена яких відомі далеко за межами України:
проф. В. М. Савченко, проф. Є. Я. Ніколенко, проф. Є. Д. Хворостов, проф. М. І.
Яблучанський, проф. М. М. Коренєв, проф. М. М. Попов, проф. О. С. Проценко, проф.
О. В. Грищенко, проф. Г. М. Даниленко, проф. І. В. Белозьоров, проф. С. О. Шерстюк,
проф. В. І. Пономарьов та численні інші.
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Висока якість освіти підтримується силами кафедральних колективів з
середнім стажем викладацької діяльності у вищих медичних навчальних
закладах, що перевищує 12 років. Кафедрами проводиться постійне
вдосконалення кадрового складу на курсах підвищення кваліфікації, тематичних
удосконаленнях, передатестаційних циклах, конференціях, з’їздах, конгресах
тощо.

Провідні спеціалісти у окремих областях медичної науки у процесі навчання
передають студентам свої теоретичні знання та безцінний клінічний досвід,
розвиваючи вже з перших років навчання клінічне мислення та навички
лікувально-діагностичного мистецтва.
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ – ПОРЯДОК У ВСЬОМУ
З метою удосконалення освітнього процесу та внутрішнього менеджменту
на медичному факультеті виділено структурні підрозділи, злагоджена робота
яких забезпечує досягнення основної мети – надання нашим студентам медичної
освіти найвищої якості. На факультеті виділено наступні структурні підрозділи:
Адміністрація:
⇨ Декан факультету та його заступники
⇨ Деканат по роботі з вітчизняними студентами
⇨ Деканат по роботі з іноземними студентами
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⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

11 навчальних кафедр:
Кафедра внутрішньої медицини
Кафедра хірургічних хвороб
Кафедра анатомії людини
Кафедра загальної та клінічної імунології та алергології
Кафедра гігієни та соціальної медицини
Кафедра загальної та клінічної патології
Кафедра загальної практики – сімейної медицини
Кафедра педіатрії
Кафедра акушерства та гінекології
Кафедра хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії
Кафедра психіатрії, неврології, наркології та медичної психології
Інші підрозділи:
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
Навчальний центр естетичної медицини
Студентська профспілкова організація
Студентське самоврядування

КЛІНІЧНІ БАЗИ – НАЙКРАЩІ В УКРАЇНІ
Навчання студентів медичного факультету Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна проводиться у тому числі на клінічних базах, які
відносяться до провідних в Україні лікувально-профілактичних та науководослідних установ.
В процесі проведення навчальних занять на клінічних базах студенти
оволодівають навичками, що необхідні для клінічної роботи, проводять клінічні
огляди та інтерв’ювання пацієнтів, заповнюють медичну документацію,
ознайомлюються з принципами та опановують техніку роботи з сучасним
медичним обладнанням, приймають участь у діагностичних та лікувальних
заходах, консиліумах, клінічних розборах складних випадків, науковопрактичних конференціях, симпозіумах, конгресах тощо.
Клінічні бази медичного факультету оснащені сучасним лікувальнодіагностичним устаткуванням європейського рівня, а клінічна робота
проводиться з урахуванням новітніх стандартів надання медичної допомоги.
Більша частина закладів з переліку клінічних баз медичного факультету є
новаторами у своїх галузях, провідними науковими та клінічними центрами,
відомими своїми науковими працями та досягненнями далеко за межами
України.
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Практичні та лекційні заняття на кафедрі хірургічних хвороб проводяться у
Дорожній клінічній лікарні ст. Харків «Укрзалізниці». Клініка є потужним
науковим центром та обладнана сучасним лікувально-діагностичним
устаткуванням, до переліку якого відносяться хірургічні відеоендокомплекси
МВТ-ЕФ (Росія), Karl Storz (Німеччина), Ендомедіум (Росія); електрохірургічні
апарати ЭХВА-350М/120Б «Надія-2» (Україна), ЭХВЧ-200-«Ендомедіум» (Росія),
Karl Storz (Німеччина); ультразвукова хірургічна установка «Harmonic scalpel
Ultracision» (Ethicon Endo Surgery, США), УЗД-апарати Sonoace 4800 фірми
«Medison», Toshiba Nemio и Philips HDI 4000; відеоендоскопічні комплекси
«Olympus» (Японія); рентгенологічний комплекс Superix 180N тощо.

Клінічними базами кафедри внутрішньої медицини медичного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є державна
лікувально-профілактична
установа
«Центральна
клінічна
лікарня
«Укрзалізниці» та Харківська міська поліклініка № 24.
Державна лікувально-профілактична установа «Центральна клінічна
лікарня «Укрзалізниці» – це провідний лікувально-діагностичний, організаційнометодичний та науково-практичний центр Українських залізних доріг з
неврології, кардіології, нейрохірургії, серцево-судинної хірургії та психіатрії.
Діапазон допомоги, що надається, – від гострих станів до етапів реабілітації, а
також забезпечення повноцінного обстеження та уточнення діагнозу з метою
проведення лікарсько-трудової експертизи для працівників залізничного
транспорту України.
Харківська міська поліклініка № 24 має 4 терапевтичні відділення, де
організована не тільки амбулаторна допомога пацієнтам, але й денні стаціонари
та стаціонари на дому. Студенти старших курсів мають можливість сумісно із
лікарями цього закладу брати участь у постановці діагнозу, підборі
діагностичних процедур та оптимальних методів лікування на засадах доказової
медицини. Висококваліфіковані кадри та сучасне обладнання дозволяють
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проводити якісну первинну та вторинну профілактику багатьох станів у клініці
внутрішніх хвороб.

Клінічною базою кафедри загальної практики – сімейної медицини є
Харківська міська поліклініка № 26, яка є базою для проходження медичної
практики з внутрішньої медицини студентами 5 курсу (англомовна форма
навчання), а також вивчення дисципліни «Організаційні засади сімейної
медицини» студентами 6 курсу.

На цій клінічній базі проводяться лекційні, практичні та лабораторні
заняття, клінічні розбори хворих з участю студентів, проходить формування
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практичних навичок та закріплення отриманих теоретичних знань. Члени
студентських наукових гуртків кафедри приймають активну участь у наукових
дослідженнях, які проходять на базі поліклініки.

У поліклініці отримують спеціалізовану медичну допомогу більше 65 000
осіб, що мешкають у Дзержинському районі м. Харків за 29 спеціальностями,
працює більше 300 співробітників, з яких 89 лікарів та 132 середніх медичних
співробітника. У поліклініці працюють «Школи артеріальної гіпертензії» та
«Школа навчання хворих на цукровий діабет», до роботи яких активно
долучаються студенти медичного факультету Каразінського університету.
Клінічними базами кафедри акушерства та гінекології є:
Харківський міський перинатальний центр, який є спеціалізованим закладом з
надання медичної допомоги у разі передчасних пологів, недоношеним
малюкам та лікування невиношування вагітності.
Клініка репродуктивної медицини імені академіка В. І. Грищенко – сучасний
медичний заклад, що надає повний комплекс послуг щодо ефективної
діагностики та лікування усіх видів жіночого та чоловічого безпліддя.
Харківська обласна студентська лікарня являє собою сучасний
багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад, який надає медичну
допомогу на 3 рівнях: первинному – у 14 Центрах первинної медико-санітарної
допомоги та 9 здоровпунктах, що розташовані безпосередньо у вищих
навчальних закладах, де проводиться комплекс профілактичних та
протиепідемічних заходів та надається первинна медична допомога;
вторинному – у поліклініці на 3 000 відвідувань у день, де лікарямиспеціалістами надаються усі види лікувально-профілактичної допомоги, у
тому числі диспансеризація, та проводяться усі необхідні діагностичні
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дослідження; третинному – у стаціонарі на 180 ліжок для студентів та на 60
ліжок для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Лікарня надає медичну допомогу
студентам 26 вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації державної
форми власності силами 866 співробітників, у тому числі лікарями 34
спеціальностей.

Харківська міська клінічна лікарня № 13, до структури якої входить
поліклінічне та стаціонарне відділення. Стаціонарне відділення розраховане
на 305 ліжко-місць. У поліклінічному відділенні ведеться прийом по усім
основним лікарським спеціальностям, функціонує денний стаціонар на 42
ліжка, у якому можуть проходити лікування хворі терапевтичного,
неврологічного та хірургічного профілю.
Клінічними базами кафедри загальної та клінічної імунології та алергології
є Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України, обласна
інфекційна
лікарня,
обласна
дитяча
клінічна
лікарня,
обласний
протитуберкульозний диспансер № 7 та міський шкірно-венерологічний
диспансер № 2, на базі яких проводиться удосконалення практичних навичок
студентів медичного факультету.
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Практична робота має велике мотивуюче значення для студентів під час
навчання на кафедрі загальної та клінічної патології медичного факультету та
проводиться на клінічній базі кафедри, якою є Інститут загальної та
невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України – один з найстаріших
медичних закладів України, багатопрофільний хірургічний науково-практичний
центр, відомий як в Україні, так і за кордоном. Тут також проводяться практичні
заняття з дисциплін, які викладаються на кафедрі хірургічних хвороб,
оперативної хірургії та топографічної анатомії медичного факультету
Каразінського університету. Заняття з ЛОР-захворювань проходять на базі
Харківської міської отоларингологічної лікарні № 30, яка за правом вважається
одною з найкращих за своїм профілем в Україні.
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Клінічними базами кафедри педіатрії є Інститут охорони здоров’я дітей та
підлітків НАМН України, обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня, міська
дитяча клінічна лікарня № 24, міська дитяча поліклініка № 23, де проводиться
удосконалення знань студентів медичного факультету у галузі педіатрії та
дитячих інфекційних захворювань. У відділі гігієни дітей та підлітків Інституту
охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України проходять практичні заняття
кафедри гігієни та соціальної медицини, в ході яких студенти оволодівають
навичками профілактичної медицини та основами організації системи охорони
здоров’я.
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Дисципліни кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної
психології студенти медичного факультету вивчають у Військово-медичному
клінічному центрі Північного регіону та Харківській обласній клінічній
наркологічній лікарні. За Військово-медичним клінічним центром Північного
регіону закріплено медичне забезпечення військових частин, військових
навчальних закладів, військових установ та організацій Міністерства оборони
України, що дислоковані у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та
Луганській областях. Харківська обласна клінічна наркологічна лікарня надає
наркологічну допомогу хворим у вигляді амбулаторного прийому, ургентної та
планової госпіталізації. Лікувально-діагностична робота спрямована на
підвищення якості та ефективності діагностики, лікування, профілактики та
реабілітації. Хворі з наркологічною патологією консультуються науковими
співробітниками Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України та
співробітниками кафедри психіатрії, неврології, наркології та медичної
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психології медичного факультету Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА – ПРІОРИТЕТ № 1
Навчальна робота медичного факультету Каразінського університету є
одним із пріоритетних напрямків його діяльності. Навчання студентів
проводиться українською, російською (для російськомовних іноземних
студентів) та англійською мовами.
Навчання студентів проводиться згідно з рекомендаціями типових програм
дисциплін, затверджених Міністерством охорони здоров’я та Міністерством
освіти та науки України, що удосконалені в рамках регламентованих норм
кафедральними колективами. Викладання усіх дисциплін проводиться згідно з
рекомендаціями та регламентом Болонського процесу.
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Навчальний процес реалізується з використанням сучасної мультимедійної
та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів з активним
долученням інноваційних підходів до реалізації освітнього процесу (онлайнконсультації для студентів, обговорення зі студентами різноманітних проблем у
голосовому та текстовому чаті, дистанційний контроль підготовки студентів до
ліцензійного екзамену КРОК тощо).
В процесі навчальної діяльності на медичному факультеті студенти мають
можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного
обладнання, яким забезпечені клінічні бази факультету та університетські
кафедри. Практичні заняття проводяться в умовах, що максимально наближені
до реальних. Студенти сумісно з викладачами кафедр приймають участь у
клінічному дослідженні пацієнтів, виборі та проведення лікувальних та
діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, приймають участь у
клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах тощо, отримуючи вже на
етапі навчання безцінний клінічний та практичний досвід.
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Особлива увага у процесі навчання студентів приділяється їх підготовці до
ліцензійних тестових іспитів КРОК 1 та 2, яка проводиться з розбором тестових
завдань усіх доступних баз та банків тестів, спеціально розробленого для
медичного факультету програмного забезпечення, комп’ютерних класів та
мультимедійного обладнання, Інтернет-систем дистанційної підготовки та
контролю рівню знань, консультацій та онлайн-консультацій викладачами з
питань підготовки до іспиту на протязі всього періоду вивчення окремих
дисциплін з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів.
Висока ефективність підготовки студентів медичного факультету до
іспитів КРОК підтверджується їх результатами, за якими медичний факультет
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щорічно займає провідні рейтингові позиції серед медичних вищих навчальних
закладів України.
У ході навчальної діяльності викладачами кафедр відбираються та
проходять додаткову підготовку кращі студенти для участі у Всеукраїнських
олімпіадах, конкурсах, конференціях, з’їздах тощо з окремих дисциплін, в ході
яких студенти медичного факультету щорічно займають призові місця та
заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками тощо.
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МЕТОДИЧНА РОБОТА – БАЗИС ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
НАВЧАННЯ
Методична робота медичного факультету Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна проводиться на постійній основі, а її
результатом є повне методичне забезпечення всіх дисциплін, що вивчаються.
Підготовлені науково-педагогічними співробітниками медичного факультету
методичні матеріали доступні студентам у електронному вигляді, онлайн, на
серверах внутрішньої комп’ютерної мережі медичного факультету, у
електронному депозитарії Університету, а також у друкованому вигляді.
Результатом методичної роботи науково-педагогічного колективу
медичного факультету за період його існування з часів відродження з 1992 року є
підготовка десятків підручників з грифом Міністерства охорони здоров’я та
Міністерства освіти та науки України, сотень монографій, тисяч навчальних на
навчально-методичних посібників, у тому числі більше 200 – англійською мовою.
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За усіма дисциплінами, які вивчають студенти медичного факультету
Каразінського університету за період навчання, розроблені та постійно
підтримуються у актуальному стані пакети методичного забезпечення, що
включають робочі програми, календарно-тематичні плани, методики оцінки
знань та вмінь студентів, методичні рекомендації до практичних занять та
самостійної роботи студентів, інструкції для студентів щодо навчання в умовах
Болонського процесу, бази тестових та ситуаційних завдань для поточного та
підсумкового модульного контролю знань та вмінь студентів, переліки
контрольних запитань та рекомендованої літератури, тексти та мультимедійні
презентації лекцій тощо.

НАУКОВА РОБОТА – НА ХВИЛІ НАУКОВОГО ПРОГРЕСУ
Наукова робота медичного факультету Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна є невід’ємною частиною його діяльності.
Науково-педагогічні співробітники медичного факультету, завдяки своїм
дослідженням, вважаються провідними спеціалістами у своїх галузях медичної
науки не тільки на території України, але й за її межами.
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Структурними підрозділами медичного факультету виконуються наступні
науково-дослідні роботи: «Використання фулерену С-60 та кріоконсервованої
сироватки кордової крові у терапії некрозу міокарду (експериментальне
дослідження); «Розробка та дослідження системи автоматичного управління
варіабельністю серцевого ритму у кардіологічній практиці»; «Медикаментозна
терапія пацієнтів з імплантованими елекрокардіостимуляторами»; «Практичні
аспекти використання електромагнітного випромінювання у медицині та
сільському господарстві»; «Розробити ефективні технології лікування та
імунореабілітації дітей, що часто хворіють, з синдромом лімфаденопатії та
імунопрофілактики інфекційних захворювань»; «Роль імунних, аутоімунних та
метаболічних порушень у патогенезі та результатах інфекційного процесу, що
визваний герпесвірусами»; «Вивчити вплив медико-соціальних факторів на
формування здоров’я академічно здібних дітей середнього шкільного віку»;
«Розробити гігієнічні заходи щодо профілактики захворювань підлітків при їх
професійному самовизначенні»; «Патологічна анатомія окремих систем плодів та
новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю»; «Патоморфологічні
особливості формування плоду та новонародженого під впливом патології
матері»; «Вивчення гетерогенності метаболічних та імунних порушень та
проведення їх корекції до та після тімектомії у пацієнтів з міастенією»; «Новітні
технології у комплексному лікуванні цукрового діабету»; «Вивчити особливості
патогенезу транзиторного болю у спині при циркадних ритмах»; «Дослідити
розповсюдженість транзиторного болю у спині серед викладачів та наукових
співробітників у місті Харків»; «Патологічна анатомія імунної системи людини
під впливом аутоімунних захворювань»; «Удосконалити діагностику
асоційованих з Helicobacter pylori гастродуоденальних захворювань у підлітків»;
«Значення внутрішньоклітинних збудників у інфекційній патології у дітей»;
«Визначити особливості механізмів формування артеріальної гіпертензії у
підлітків з ожирінням»; «Визначити механізми формування діастолічної
дисфункції лівого шлуночку у підлітків з патологією міокарду»; «Вивчення
питань психодіагностики, етіопатогенезу, клінічних особливостей, перебігу,
профілактики та лікування коморбідних психічних та поведінкових розладів»;
«Вивчення особливостей та оптимізація використання спленектомії при
лікуванні гематологічних хворих»; «Вивчення клініко-патогенетичних
механізмів розвитку недиференційованої дисплазії сполучної тканини та
ремоделювання еластично-тканинних структур організму» та інші.
Науково-педагогічні колективи кафедр є співвиконавцями низки
міжнародних наукових досліджень у сфері фармакології, терапії, кардіології,
педіатрії, хірургії тощо.
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З моменту відродження медичного факультету у 1992 році його
співробітники захистили більше 75 кандидатських та 15 докторських дисертацій.
В теперішній час співробітниками медичного факультету заплановані та
виконуються більше 60 дисертацій на здобуття ступеню кандидата медичних
наук та 12 дисертацій на здобуття ступеню доктора медичних наук.
Результати науково-дослідних робіт колективу медичного факультету за
період з його відродження у 1992 році відображені у більше ніж у 150 статтях у
журналах, що мають імпакт-фактор та входять до зарубіжних науковометричних
баз, більш ніж у 2 000 статтях у вітчизняних фахових виданнях, більш ніж у 2 000
статтях у інших виданнях. Інноваційні підходи, що використовуються у наукових
дослідженнях
медичного
факультету
Каразінського
університету,
підтверджують близько 200 патентів та авторських свідоцтв.
Медичний факультет є організатором 150 науково-практичних
конференцій, у тому числі 58 – міжнародних. З доповідями за результатами
власних наукових досліджень співробітники факультету виступили на понад 500
конференціях, з’їздах, симпозіумах, форумах тощо, в тому числі близько на 200 –
міжнародних.

Медичний факультет плідно співпрацює з колегами як із Харкова та
України, так й із інших країн. Підписані договори про обмін досвідом, наукове
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співробітництво та проведення спільних наукових робіт з наступними науководослідними та клінічними установами: Харківським міським перинатальним
центром, Клінікою репродуктивної медицини імені В. І. Грищенка, University of
Aberdeen (UK), IBM Academic Initiative (USA), University of Barcelona (Spain), Roma
University (Italy), Інститутом мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова
НАМН України, Інститутом патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Ситенка
НАМН України, Інститутом загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева
НАМН України, NATO, MCVB (Australia), WSPID (South Africa), The Japanese Society
of Gastroenterology (Japan), Українським НДІ соціальної та судової психіатрії та
наркології Міністерства охорони здоров’я України, Харківською міською
клінічною лікарнею швидкої та невідкладної медичної допомоги імені А. І.
Мещанінова, Swedish Institute (Sweden), School of Public Health (Department of
Medicine SUNY Medical Center, USA), Харківською медичною академією
післядипломної освіти, Національною медичною академією післядипломної
освіти імені П. Л. Щупика, Національним інститутом терапії НАМН України імені
Л. Т. Малої, Національним технічним університетом «Харківський політехнічний
інститут» та іншими установами.

Невід’ємною частиною наукової роботи медичного факультету є
організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними
підрозділами Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та
молодих вчених факультету. За роки існування членами Наукового товариства
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проведено 12 конференцій з міжнародною участю, опубліковано більше 150
статей та тез, встановлені тісні наукові контакти з науковими товариствами
вищих медичних навчальних закладів України, близького та дальнього
зарубіжжя.

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ – У НАС ЦІКАВО
Студенти медичного факультету Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна зайняті не тільки освітою, клінічною та науковою роботами.
Культурний центр Каразінського університету організує, координує та
розвиває усі напрямки позааудиторної роботи зі студентами, що пов’язані з
процесом відродження та розвитку української культури, забезпечує реалізацію
художньої творчості студентів та співробітників Університету, організує
різноманітні форми відпочинку, виконує соціально-культурні закази підрозділів
Університету.
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Студенти медичного факультету входять до
складу творчих об’єднань та колективів художньої
самодіяльності: академічний студентський хор,
ансамбль народного танцю «Сонцеворот», ансамбль
сучасного естрадного танцю «Фаворит», факультетська команда КВК, колектив сучасного танцю хіпхоп, клуб шанувальників поезії тощо. Велика увага в
Університеті приділяється розвитку жанру сольного
співу. Велика кількість студентів-вокалістів є
лауреатами міських, районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів естрадної
пісні.
Студенти медичного факультету приймають активну участь у традиційних загальноуніверситетських конкурсах: «Міс Університет»
та «Містер Університет», присвяченні першокурсників та урочистому церемоніалі випуску
студентів, конкурсі мистецтва першокурсників
«Альма Матер», урочистих концертах з приводу
днів факультетів та Університету тощо.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ – ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО
ПОКОЛІННЯ
На медичному факультеті Харківського національного університету імені В.
Н. Каразіна створені всі умови для фізичного розвитку та збереження здоров’я
студентів.
У масштабі Університету на постійній основі проводяться змагання на
кубок ректора з міні-футболу, баскетболу, настільного та великого тенісу та з
інших видів спорту. Збірні команди Університету, у склад яких входять і
студенти медичного факультету, щорічно приймають участь та займають
призові місця у студентській Спартакіаді серед вищих навчальних закладів
Харківської області, у спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного
масштабу.

Для студентів, що мають відповідну спортивну підготовку, працюють секції
з таких видів спорту, як баскетбол, волейбол, бокс, кікбоксинг, теніс, настільний
теніс, фехтування, футбол та міні-футбол, легка атлетика, пауерліфтинг, фітнес,
самбо, спортивне орієнтування, шахи та шашки, самозахист, водний туризм тощо.
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Всі студенти медичного факультету мають можливість займатися фізичною
культурою на протязі всього періоду навчання під керівництвом досвідчених
викладачів кафедри фізичного виховання Університету з використанням
сучасного спортивного обладнання та інвентарю.

За ініціативою ректора Каразінського університету, академіка НАН України,
проф. В. С. Бакірова проводиться низка заходів щодо збереження та зміцнення
здоров’я студентів. Так, медичний факультет силами науково-педагогічних
співробітників, лікарів-клініцистів та студентів Наукового товариства медичного
факультету є співвиконавцем університетської програми «Здоров’я студентів», в
ході реалізації якої на науковій основі розроблена та втілюється низка заходів
щодо збереження та зміцнення здоров’я студентів, формування морально,
фізично та психічно здорового покоління.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ – ГОЛОВНИЙ ВИБІР У
ЖИТТІ
На сьогоднішній день медичний факультет Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна є одним з провідних медичних вищих
навчальних закладів України з підготовки лікарів освітньо-кваліфікаційного
рівню спеціаліст за спеціальністю 6.1101 «Медицина», 7.12010001 «Лікувальна
справа» (сертифікат РД-IV № 219309 та ліцензія АВ № 498462 від 25 листопада
2009 року).
Навчання студентів проводиться за удосконаленими науково-педагогічним
колективом факультету типовими програмами, що рекомендовані для
підготовки лікарів Міністерством освіти та науки та Міністерством охорони
здоров’я України та складеними згідно з принципами та вимогами Болонського
процесу. У процесі навчання на медичному факультеті Каразінського
університету студентам надається розширений об’єм матеріалу з
фундаментальних наук (комп’ютерні технології, біофізика, біохімія, медична
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біологія, генетика тощо) у стінах одного з кращих класичних університетів
України.
Строк навчання на медичному факультеті
дорівнює 6 рокам з послідуючим наданням
студентам
диплома
державного
зразка
(українською та англійською мовами) та
можливістю отримання додатку до диплому
міжнародного зразка – diploma supplement.
Диплом заповнюється згідно зі структурою, що
розроблена Європейською комісією, Радою
Європи та ЮНЕСКО/СЕПЕС, що сприяє його
міжнародному визнанню. Для отримання права
на лікувальну практику випускники медичного
факультету проходять інтернатуру (магістратуру, аспірантуру, клінічну ординатуру) на
кафедрах та в установах післядипломної освіти
лікарів.
Для наших випускників доступні всі лікувальні спеціальності, у тому числі
педіатричні (згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 621 від
21 листопада 2005 року), окрім тих, що відносяться до стоматології та медикопрофілактичної справи.
Студенти медичного факультету Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна мають право та можливість навчатися за програмою
підготовки офіцерів медичної служби запасу на кафедрі медицини катастроф та
військової медицини Харківського національного медичного університету за
військово-обліковою спеціальністю (ВОС) 901100, «Лікувальна справа у авіації»
(загальна практика).
У процесі навчання та після його закінчення студенти медичного
факультету мають можливість пройти стажування у інших медичних навчальних
закладах України та за кордоном, в тому числі у країнах Європи, з якими
розроблені та впроваджені програми обміну студентами, стажування та обміну
досвідом, а також проводяться сумісні комплексні науково-клінічні дослідження.
Правила прийому на медичний факультет Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна періодично змінюються в ході глобальної
реформи системи вищої освіти України, яка націлена на досягнення
європейських стандартів вищої школи. Актуальну інформацію (форма та перелік
документів, що надаються, типові форми та бланки, необхідні сертифікати,
правила прийому та проведення вступної кампанії тощо) майбутні студенти
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Каразінського університету можуть отримати, користуючись наведеними нижче
посиланнями:
Сайт для абітурієнтів Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна
Сайт медичного факультету
Електронна поштова скринька
Відділ контрактного навчання Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна
Сторінка медичного факультету у соціальних
мережах

www.start.karazin.ua
www.med.karazin.ua
med@karazin.ua
http://www.univer.kharkov.ua/ua/entrant
/contract
www.vk.com/medkarazinua

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ – ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ
Адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
медичний факультет, пл. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61077
Web-сайт: med.karazin.ua
E-mail: med@karazin.ua
Телефон: +380 57 707 54 50
Схема проїзду:
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