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Медичний факультет Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна є структурним підрозділом вищого навчального закладу державної
форми власності, провідною метою якого є підготовка високоякісних лікарів
європейського рівню освітньо-кваліфікаційного рівню «Магістр» за спеціальністю
222 «Медицина». Медичний факультет надає можливість своїм студентам
отримати вищу медичну освіту у стінах класичного університету з розширеним
об’ємом фундаментальних знань та поєднанням у навчальному процесі
традиційних та інноваційних підходів до навчання. Необхідною та суттєвою
складовою вищої медичної школи нашого Університету є академічна тріада –
єдність освіти, науки та клінічної практики.
Детальну інформацію про факультет, його підрозділи, місію та діяльність
можна отримати на офіційному веб-сайті за посиланням
http://medicine.karazin.ua
Історична довідка. Під час заснування Харківського університету у 1805
році серед перших факультетів був й медичний, що дозволяє вважати сучасний
медичний факультет Каразінського університету одним з найстаріших та
найславніших вищих медичних навчальних закладів Східної Європи. Сучасний
факультет відроджено у складі університету у 1992 році.
Сьогодення факультету. На сучасному етапі факультет є одним з провідних
вищих медичних навчальних закладів України, потужним науковим, клінічним та
методичним центром. На факультеті організовано 13 навчальних кафедр,
науково-педагогічну діяльність проводять 39 докторів медичних наук, професорів
та понад 150 кандидатів медичних наук, доцентів.
Навчання українською, російською (для російськомовних іноземних
громадян) та англійською мовами на факультеті проходить понад 4500 студентів
з 60 країн світу.
За час існування відродженого факультету підготовано тисячі лікарів, які
ведуть успішну клінічну практику у 65 країнах світу. Понад 60 випускників
факультету отримали вчені звання кандидатів та докторів медичних наук.
Клінічні бази факультету – 26 провідних клінік та профільних науководослідних інститутів, відомих своїм потенціалом далеко за межами України.
Співробітники факультету захистили більше 100 дисертацій та
опублікували більше 4000 наукових статей. Факультетом проведено понад 150
науково-практичних конференцій, в тому числі міжнародних.

На факультеті створено та успішно функціонує Наукове товариство
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, яке надає можливість
студентам-науковцям реалізувати свій науковий потенціал ще під час навчання.
Деканом факультету є доктор медичних наук, професор Белозьоров Ігор
Вікторович.
Факультет у рейтингах вищих навчальних закладів. Станом на 2017 рік
медичний факультет у складі Каразінського університету за даними міжнародних
систем ранжування вищих навчальних закладів входить до 300 кращих
навчальних закладів світу (єдиний з медичних вищих навчальних закладів
України), до трійки кращих навчальних закладів України (єдиний з медичних
вищих навчальних закладів України) та є одним з кращих вищих навчальних
закладів Східної Європи.
Навчання на факультеті. Навчання студентів медичного факультету
проводиться згідно з типовими навчальними програмами, удосконаленими в
межах регламентованих норм та затвердженими Міністерством освіти та науки
України та Міністерством охорони здоров’я України. Поряд з традиційними
університетськими підходами до навчально-педагогічного процесу широко
використовуються інноваційні технології (мультимедійні засоби навчання,
дистанційні технології, онлайн-консультації, електронні форми навчання,
вебінари, інтерактивні веб-курси тощо).
Термін навчання – 6 років.
Випускники отримують диплом державного зразка українською та
англійською мовами та додаток до диплому міжнародного зразка (diploma
supplement). Після закінчення навчання випускники мають право на лікарську
практику за всіма спеціальностями, окрім стоматології, після проходження
інтернатури.
Випускники мають можливість вступити до інтернатури за наступними
лікарськими спеціальностями (у дужках наведено термін проходження
інтернатури): акушерство та гінекологія (3 роки), анестезіологія та інтенсивна
терапія (2 роки), внутрішні хвороби (2 роки), дитяча хірургія (3 роки), загальна
гігієна (1 рік), загальна практика – сімейна медицина (2 роки), епідеміологія (1
рік), інфекційні хвороби (1,5 року), лабораторна діагностика (1 рік), клінічна
онкологія (1,5 року), медицина невідкладних станів (1,5 роки), медична
психологія (1 рік), мікробіологія та вірусологія (1 рік), неврологія (1,5 року),
нейрохірургія (3 роки), ортопедія та травматологія (2 роки), отоларингологія (2
роки), офтальмологія (2 роки), патологічна анатомія (1 рік), психіатрія (1,5 року),
педіатрія (2 роки), пульмонологія та фтизіатрія (1,5 року), радіологія (1,5 року),
судово-медична експертиза (1,5 року), урологія (2 роки), хірургія (3 роки),
дерматовенерологія (1,5 року), дитяча отолариногологія (1,5 року), неонатологія
(2 роки), дитяча анестезіологія (2 роки), спортивна медицина (1,5 року).

УМОВИ ВСТУПУ
1. Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів – з 02 липня 2018 року.
2. Прийом документів та подання сертифікатів Українського центру оцінки
якості освіти на перший курс денної форми навчання на медичний факультет
починається 12 липня і закінчується 27 липня 2018 року (можливі зміни
терміну прийому документів, слідкуйте за новинами на сайтах медичного
факультету та «Абітурієнт Каразінського університету»).
Абітурієнт подає заяву виключно у електронній формі, затвердженій
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085 (див.
додаток 9, детальніше - http://nubip.edu.ua/node/12396).
Приймальна комісія приймає рішення про допуск до участі в конкурсному
відборі для вступу на навчання протягом 3 робочих днів з дати реєстрації заяви
в Єдиній базі. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із
зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання з фінансуванням
підготовки за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 години 1 серпня 2017
року (можливі зміни терміну прийому документів, слідкуйте за новинами на
сайтах медичного факультету та «Абітурієнт Каразінського університету»).
Терміни закінчення строків вибору вступниками місця навчання на
місця за кошти державного бюджету – до 18.00 години 5 серпня 2017 року, а за
кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 серпня 2017 року (можливі
зміни терміну прийому документів, слідкуйте за новинами на сайтах медичного
факультету та «Абітурієнт Каразінського університету»).
Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету – 6 серпня
2017 року не пізніше 12.00 години; а за кошти фізичних та юридичних осіб –12
серпня 2017 року (можливі зміни терміну прийому документів, слідкуйте за
новинами на сайтах медичного факультету та «Абітурієнт Каразінського
університету»).
Вартість навчання на контрактній основі станом на 2017 рік становила
17700 грн. 00 коп. за кожний рік навчання з наданням можливості помісячної
оплати (детальнішу інформацію можна отримати у відділі контрактного навчання
університету за телефонами +38 (057) 707-53-99, +38 (057) 707-53-84).
Перелік документів, що надаються після оприлюднення рейтингового
списку:
1. Документ державного зразка про загальну середню освіту та додаток до нього
(оригінал та копія за особистим вибором);
2. Паспорт (оригінал та копія 1, 2 та 11 сторінок);
3. Сертифікати ЗНО, видані у 2016, 2017 або 2018 році (оригінали та копії):
⇨ з української мови та літератури, базовий рівень, коефіцієнт – 0,25 (мінімум –
130 балів);

⇨ з біології, коефіцієнт – 0,4 (мінімум – 150 балів);
⇨ з хімії або математики, коефіцієнт – 0,25 (мінімум – 150 балів);
4. Отримані бали ЗНО (друкована версія);
5. 6 фото розміром 3 × 4 см;
6. Документи, що підтверджують пільги (якщо такі є).
Правила та порядок вступу для іноземних громадян відрізняються від
наведених. Інформацію по цьому питанню можна отримати у Центрі міжнародної
освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (веб-сайт:
http://www-center.univer.kharkov.ua; телефони: +38 (057) 707-54-69, +38 (057)
707-53-99; адреса: м. Харків, майдан Свободи, 4, Головний корпус, ауд. 3-26а).
Детальну інформацію та роз’яснення щодо процесу вступу та подання
документів для вступу можна отримати, користуючись наступними
контактними даними:
 Офіційний веб-сайт медичного факультету - http://medicine.karazin.ua
 Офіційний веб-сайт Каразінського університету - http://univer.kharkov.ua
 Веб-сайт «Абітурієнт Каразінського університету» - http://start.karazin.ua
 Приймальна комісія Каразінського університету. Телефони: +38 (057) 707-5375, +38 (057) 707-52-70; адреса: м. Харків, майдан Свободи, 4, Головний корпус,
ауд. 1-56; електронна пошта: vstup@karazin.ua
 Медичний факультет Каразінського університету. Телефони: +38 (057) 707-5686, +38 (057) 707-50-25; адреса: м. Харків, майдан Свободи, 6, Північний корпус,
ауд. 5-75, 5-76; електронна пошта: med@karazin.ua
 Центр довузівської підготовки Каразінського університету. Телефони: +38
(057) 707-52-70, +38 (057) 707-55-26; адреса: м. Харків, майдан Свободи, 4,
Головний корпус, ауд. 6-53; електронна пошта: cdo@karazin.ua
 Відділ контрактного навчання Каразінського університету. Телефон: +38 (057)
707-53-99; адреса: м. Харків, майдан Свободи, 4, Головний корпус, ауд. 3-26а;
електронна пошта: cec@karazin.ua
 Довідкова служба Каразінського університету. Телефон: +38 (057) 707-55-00.

