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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
На сьогоднішній день кафедра психіатрії, наркології, неврології та 

медичної психології є однією з провідних в Україні. Науково-педагогічний 

склад кафедри представлено висококваліфікованими спеціалістами. На 

кафедрі на високому рівні проводиться навчально-методична робота з 

використанням інноваційних підходів та викладенням результатів сучасних 

наукових досліджень.   
 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 
Історія кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної психології 

на медичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна починається фактично з моменту заснування вищого навчального 

закладу. Згадуючи історію розвитку психіатрії необхідно підкреслити, що 

вперше в Росії професор кафедри хірургії Харківського імператорського 

університету П. О. Бутковський з 1834 року вводить читання самостійного 

курсу психіатрії; в тому ж році ним було видано перший в Росії підручник 

психіатрії «Душевные болезни». Викладання психіатрії в Харківському 

імператорському університеті проводилося відомими у всьому світі 

професорами: Ф. К. Альбрехтом, К. А. Демонсі,  В. Г. Лашкевичем, Я. С. 

Крем’янським та іншими. Перша самостійна кафедра психіатрії та неврології на 

Україні була створена в 1877 році на базі самостійного курсу психіатрії також в 

Харківському імператорському університеті, яку очолив професор П. І. 

Ковалевський; ним підготовлено багато талановитих психіатрів із світовим 

ім’ям: М. П. Попов, Н. І. Мухін, К. І. Платонов та інші. Після П. І Ковалевського 

кафедру очолював Н. І. Мухін, а з 1894 року до Жовтневої революції – Я. А. 

Анфімов.  

Вище зазначене говорить про те, що свій розвиток психіатрія та 

неврологія не тільки в Україні, а і серед інших слов’янських країн, почала 

саме зі стін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (на 
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той час Харківського імператорського університету), а новоутворена кафедра 

психіатрії, наркології, неврології та медичної психології при медичному 

факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, яка 

була створена 1 лютого 2012 року наказом ректора № 3501-1/006 від 16 

січня 2012 року відповідно рішенню Вченої ради університету від 28 грудня 

2011 року, протокол № 13, є в деякій мірі спадкоємицею першої самостійної 

кафедри психіатрії та неврології в Україні.  

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КАФЕДРИ 
Матеріально-технічне забезпечення кафедри знаходиться на 

найвищому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам. 
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Лекційні заняття проводяться у 5 лекційних аудиторіях, що обладнані 

мультимедійними системами та комп’ютерами, підключеними до 

внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет. 

Для проведення практичних та семінарських занять кафедра має 10 

навчальних аудиторій, що обладнані мультимедійними системами та 

персональними комп’ютерами. 

Проведення навчальних занять з дисциплін кафедри супроводжується 

демонстрацією навчального матеріалу у вигляді мультимедійних 

презентацій, виклад матеріалу з клінічних дисциплін проводиться з 

демонстрацією хворих, студенти присутні на обходах у відділеннях, клінічних 

розборах хворих, крім того на кафедрі існує відеотека цікавих клінічних 

випадків у хворих психоневрологічного профілю. 
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ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ 
Керує кафедрою психіатрії, наркології, неврології та медичної 

психології доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої 

освіти України  Пономарьов Володимир Іванович, який є відомим в Україні 

та поза її межами фахівцем у галузі психіатрії та наркології. 
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Пономарьов Володимир Іванович, 1975 року народження, у 2000 році 

закінчив Харківський державний медичний університет за спеціальністю 

«Лікувальна справа»; після закінчення інтернатури за спеціальністю 

«Психіатрія»» з 2001 по 2004 рік працював старшим лаборантом та за 

сумісництвом асистентом (2001-2003 рр.) на кафедрі психіатрії, наркології та 

медичної психології Харківського державного медичного університету. 

У 2004 році пройшов конкурс та був обраний на посаду асистента 

кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського 

державного медичного університету.  

В. І. Пономарьов у лютому 2005 року захистив кандидатську дисертацію 

за темою: «Тютюнопаління у осіб молодого віку (клінічне та 

експериментально-фізіологічне дослідження)» за спеціальністю 14.01.17 – 

наркологія. В 2005 році пройшов конкурс та був обраний на посаду доцента 

кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського 
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державного медичного університету. В 2006 році отримав вчене звання 

доцента кафедри психіатрії, наркології та медичної психології. 

В лютому 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора медичних наук за двома спеціальностями 14.01.16 – психіатрія 

та 14.01.17 – наркологія за темою: «Несоціалізований розлад поведінки та 

залежність від летких органічних сполук у підлітків». 

З 07.03.2012 року по 31.08.2012 року працював професором кафедри 

загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

З 01.09.2012 року по теперішній час працює на посаді завідувача та 

професора кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної психології  

медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна. 

В 2013 році отримав вчене звання професора кафедри психіатрії, 

наркології, неврології та медичної психології. З листопада 2014 року академік 

Академії наук вищої освіти України. 

У 2014 році був нагороджений Комітетом Верховної Ради України з 

питань охорони здоров’я медаллю «За охорону здоров’я нації» та грамотою; у 

2014 році отримав подяку Національної академії педагогічних наук України 

за вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 210-річчя від дня заснування 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

В. І. Пономарьов активно займається науковою роботою: під його 

керівництвом відкрито аспірантуру за спеціальністю 14.01.16 – «психіатрія» і 

започатковано міжнародний науково-практичний журнал «Психіатрія, 

неврологія та медична психологія», головним редактором якого він є на 

сьогоднішній день. Також В. І. Пономарьов є членом редакційної колегії 

Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія 

«Медицина». Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію, 

заплановано та виконується 8 кандидатських та 2 докторські дисертації; крім 
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вище зазначеного він є науковим керівником у 1 очного та 3 заочних 

аспірантів.  

В. І. Пономарьов є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.051.08 в 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна за 

спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. Постійно бере участь у науково-

практичних конференціях та з’їздах психіатрів, наркологів, неврологів, 

медичних психологів та психотерапевтів України та країн СНД, неодноразово 

брав участь у міжнародних конференціях. 

В. І. Пономарьов приймає активну участь у навчальній та виховній 

роботі факультету, під його керівництвом організовано один з найбільших на 

факультеті студентський науковий гурток з психіатрії, наркології, неврології 

та медичної психології. 

В. І. Пономарьов є членом Вченої ради та головою науково-методичної 

ради медичного факультету Харківського національного університету імені В. 

Н. Каразіна. Приймає активну участь у роботі науково-практичного товариства 

неврологів, психіатрів та наркологів України. 

В. І. Пономарьов є автором та співавтором 217 публікацій, з них 115 

наукових праць, 72 роботи навчально-методичного характеру, 6 патентів 

України на корисну модель, 19 свідоцтв про реєстрацію авторського права на 

твір, 4 рацпропозицій та 1 наукової пропозиції. З них 55 статей опубліковано 

у фахових виданнях України та в зарубіжних виданнях. 

В. І. Пономарьов – відповідальний виконавець науково-дослідних робіт, 

які проводяться на кафедрі психіатрії, наркології, неврології та медичної 

психології медичного факультету Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна на базі КЗОЗ «Харківська обласна клінічна наркологічна 

лікарня», яка є клінічною базою кафедри, за темою: «Вивчення питань 

психодіагностики, етіопатогенезу, клінічних особливостей, перебігу, 

профілактики та лікування коморбідних психічних та поведінкових 

розладів» (№ держреєстрації 0113U001081). 
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В. І. Пономарьов є висококваліфікованим лікарем-психіатром, 

наркологом, невропатологом, психотерапевтом, сексопатологом, медичним 

психологом та організатором охорони здоров'я, виконує широкий обсяг 

лікарської діяльності та організаційно-методичної роботи. Має вищу 

кваліфікаційну категорію лікаря-психіатра, нарколога, психотерапевта. 

Проводить консультативно-лікувальну роботу у наркологічних відділеннях 

КЗОЗ «Харківська обласна клінічна наркологічна лікарня» та психіатричному 

і неврологічному відділеннях Військово-медичного клінічного центру  

Північного регіону Під його керівництвом повністю організована робота 

новоутвореної кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної 

психології медичного факультету Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. 
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В. І. Пономарьов проводить активну педагогічну діяльність, передаючи 

свій безцінний досвід та знання студентам медичного факультету: читає 

лекції, проводить практичні та семінарські заняття з психіатрії, наркології, 

неврології та медичної психології, на клінічних базах проводить клінічні 

розбори пацієнтів разом зі співробітниками кафедри та студентами. 

Під керівництвом В. І. Пономарьова організовано та проведено 2 

міжнародні науково-практичні конференції.  

Сферою наукових та професійних інтересів В. І. Пономарьова на 

сучасному етапі його діяльності є вивчення питань діагностики, 

етіопатогенезу, клінічних особливостей, перебігу, профілактики та лікування 

хворих з коморбідною патологією психіатричного та наркологічного 

профілю. 
 

КАДРОВИИ  СКЛАД КАФЕДРИ 
Кадровий склад кафедри включає 4-х докторів медичних наук, 

професорів, 17 кандидатів медичних наук, доцентів, 15 асистентів без 

наукового ступеню, 3 аспірантів та 10 старших лаборантів кафедри. Доля 

штатних співробітників складає 56,5%, а зовнішніх сумісників – 43,5%.  
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На кафедрі проводять наукову та викладацьку діяльність 1 лауреат 

державної премії України, 2 заслужених діяча науки і техніки України, 4 

академіка Академії наук вищої освіти України та 1 дійсний член Нью-

Йоркської академії 

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом та 

потужним потенціалом педагогічного складу кафедри. У середньому по 

кафедрі стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних 

закладах перевищує 6,2 років.  

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівню колективу 

кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, 

спеціалізації, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення тощо, у тому 

числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню у 

навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій та дистанційних форм 

навчання. 
 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ 
Навчальна робота кафедри є одним з пріоритетних напрямків її 

діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів за 8 дисциплінами на 

українській, російській та англійській мовах. Загальний об’єм навчальної 

роботи складає 12676 академічних годи, з яких 180 – лекційні, а 12496 – 

практичні та семінарські заняття.  

Навчання студентів на кафедрі проводиться згідно з рекомендаціями 

типових програм дисциплін, що затверджені МОЗ та МОН України та 

удосконалених в рамках регламентованих норм кафедральним колективом. 

Викладання усіх дисциплін проводиться згідно з рекомендаціями та 

регламентом Болонського процесу. 

Навчальний процес на кафедрі проводиться з використанням сучасної 

мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних 

матеріалів з активним заохоченням студентів до клінічної та наукової роботи 

кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до освітнього 
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процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення спільно зі 

студентами різноманітних питань у голосовому та тестовому чатах, 

дистанційний контроль рівню підготовки студентів до ліцензійного іспиту 

КРОК тощо). 

 

 
В процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість 

ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, 

що є у розпорядженні кафедри: комп’ютерній електроенцефалографічний 

комплекс (електроенцефалограф, реограф, електронейроміограф, 

ехоенцефалограф та УЗ допплер), КТ, МРТ, ЯМРТ. 
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Практичні заняття проводяться в умовах, що максимально наближені 

до реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри приймають участь у 

клінічних обстеженнях пацієнтів, виборі та проведенні лікувальних та 

діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, приймають участь у 

клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах тощо, під час чого 

отримують вже на етапі навчання безцінний клінічний та практичний досвід. 

 

 
 

В ході навчальної діяльності викладачами кафедри відбираються та 

готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, 

міжнародних конференціях, з’їздах тощо, приймаючи участь в яких студенти 
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студентського наукового гуртка з психіатрії, наркології, неврології та 

медичної психології медичного факультету щорічно займають призові місця 

та заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками тощо. 

 

 
 

 

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ 
На кафедрі психіатрії, наркології, неврології та медичної психології 

проводиться навчання студентів на українській та англійській мовах за 8 

дисциплінами, серед яких: 
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⇨ Історія медицини для студентів 1-го курсу. Зав. курсом (українська мова 

навчання) – Рощупкіна Т. М.; викладачі дисципліни: Рощупкіна Т. М., 

Дубенко Є. Г., Риженко М. В., Самойлова О. В. Зав. курсом (англійська мова 

навчання) – Зеленецька Т. С.; викладачі дисципліни: Пономарьова В. В., 

Зеленецька Т. С., Риженко М. В. 

⇨ Основи психології та педагогіки для студентів 1-го курсу. Зав. курсом 

(українська мова навчання) – Вовк В. І.; викладачі дисципліни: Вовк В. І., 

Сукачова О. М. Зав. курсом (англійська мова навчання) – Ємець К. М.; 

викладачі дисципліни: Ємець К. М., Ягнюк Я. К. 

⇨ Психологія спілкування для студентів 1-го курсу. Зав. курсом (українська 

мова навчання) – Слюсар В. В.; викладачі дисципліни: Слюсар В. В., 

Архіпенко О. П., Водка М. Є., Ягнюк Я. К. Зав. курсом (англійська мова 

навчання) – Ягнюк Я. К.; викладачі дисципліни: Ягнюк Я. К., Ємець К. М., 

Пономарьова В. В. 

⇨ Деонтологія для студентів 2-го курсу. Зав. курсом (англійська мова 

навчання) – Волошина Д. М.; викладачі дисципліни: Волошина Д. М., 

Димшиць Д. І., Дубенко Є. Г. 

⇨ Соціальна психологія для студентів 3-го курсу. Зав. курсом (англійська 

мова навчання) – Осипенко А. А., Ягнюк Я. К.; викладачі дисципліни: 

Осипенко А. А., Дубенко Є. Г., Ягнюк Я. К., Ємець К. М., Дишлевий О. Ю., 

Суворова-Григорович Г. О., Пономарьова В. В., Волошина Д. М. 

⇨ Медична психологія для студентів 4-го курсу. Зав. курсом (українська 

мова навчання) – Пономарьов В. І.; викладачі дисципліни: Пономарьов В. І., 

Суворова-Григорович Г. О., Вовк В. І., Пономарьова В. В., Савіна М. В., Алієва 

Т. А., Золотарьов О. І. Зав. курсом (англійська мова навчання) – Алієва Т. А.; 

викладачі дисципліни: Пономарьова В. В., Алієва Т. А. 

⇨ Неврологія для студентів 4-го курсу. Зав. курсом (українська мова 

навчання) – Дубенко Є. Г., Савіна М. В.; викладачі дисципліни: Дубенко Є. Г., 

Тацура Л. М., Савіна М. В.,  Северин Ю. В., Дишлевий О. Ю., Рощупкіна Т. М., 

Кудрявцева Г. О. Зав. курсом (англійська мова навчання) – Меркулова О. 
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Ю., Северин Ю. В.; викладачі дисципліни: Меркулова О. Ю., Северин Ю. В., 

Лебединець Д. В., Лебединець В. В., Рощупкіна Т. М., Кудрявцева Г. О., 

Романова А. А. 

⇨ Психіатрія для студентів 4-го курсу. Зав. курсом (українська мова 

навчання) – Пономарьов В. І.; викладачі дисципліни: Пономарьов В. І., 

Матковська Т. М., Вовк В. І., Суворова-Григорович Г. О., Денисенко Д. М. Зав. 

курсом (англійська мова навчання) – Пономарьова В. В., Вашкіте І. Д.; 

викладачі дисципліни: Пономарьова В. В., Зеленецька Т. С., Суворова-

Григорович Г. О., Вашкіте І. Д., Дишлевий О. Ю., Димшиць Д. І. 

⇨ Виробнича практика для студентів 4-го курсу. Зав. курсом (англійська 

мова навчання) – Зеленецька Т. С.; викладачі дисципліни: Іванченко С. В., 

Рощупкіна Т. М., Северин Ю. В., Зеленецька Т. С. 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ 
Методична робота є одним з основних розділів роботи кафедри, а її 

результатом є повне методичне забезпечення дисциплін кафедри. 

Підготовані кафедрою 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 колективу кафедри за період її 

існування є підготовка 10 монографій, 5 навчальних посібників, 72 

навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій, в тому числі 

35 – англійською мовою. 

За всіма дисциплінами кафедри розроблені та постійно актуалізуються 

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 
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підсумкового модульного контролю знань та вмінь студентів, переліки 

контрольних запитань та рекомендованої літератури для підготовки до 

практичних занять, тексти та мультимедійні презентації лекцій та інше. 

 

 
 

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ 
Наукова робота кафедри є невід’ємною частиною її діяльності. 

Співробітники кафедри завдяки своїм науковим дослідженням є визнаними 

науковцями не тільки в Україні, але й за її межами. 

На кафедрі виконуються НДР «Вивчення питань психодіагностики, 

етіопатогенезу, клінічних особливостей, перебігу, профілактики та лікування 

коморбідних психічних та поведінкових розладів» (№ держреєстрації 

0113U001081). Основним напрямком наукових досліджень кафедри є 

вивчення питань психодіагностики, етіопатогенезу, клінічних особливостей, 
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перебігу, профілактики та лікування коморбідних психічних та поведінкових 

розладів.  

З моменту заснування кафедри співробітники захистили 8 

кандидатських дисертацій. На теперішній час на кафедрі заплановано та 

виконуються 12 кандидатських та 3 докторських дисертацій.  

 

 

 
 



 

18 

 

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час 

її існування відображені у опублікованих 7 статтях у журналах, що мають 

імпакт-фактор та входять до зарубіжних наукометричних баз, у понад 300 

статтях у вітчизняних фахових виданнях та понад 700 статтях у інших 

виданнях. Інноваційні підходи у наукових дослідженнях підтверджуються 44 

патентами та авторськими свідоцтвами. 

Кафедрою організовано та проведено 2 науково-практичних 

конференцій, в тому числі 2 – міжнародних.  
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З доповідями за результатами власних наукових досліджень 

співробітники кафедри прийняли участь у понад 40 конференціях, з’їздах, 

симпозіумах, форумах тощо, в тому числі у 25 – міжнародних.  

Наукові контакти кафедри встановлені з Українським НДІ соціальної та 

судової психіатрії та наркології МОЗ України, ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України», з якими підписано угоди про обмін 

досвідом, наукове співробітництво та проведення спільних науково-

дослідних робіт. 

Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи 

студентського наукового гуртка, який є структурним підрозділом Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного 

факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно з співробітниками 
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кафедри приймають активну участь у клінічних розборах та консиліумах, 

науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, симпозіумах та наукових 

дослідженнях, за результатами яких опубліковано 3 статті у фахових 

виданнях. 

 

 
 

За ініціативою членів студентського наукового гуртка кафедри 

організовано та проведено 3 науково-практичних конференцій, в тому числі 

3 – міжнародних, в ході яких студентами висвітлювались результати власних 

наукових досліджень. 
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КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ 
Клінічними базами кафедри є провідні заклади системи охорони 

здоров’я України, відомі своїм науковим та клінічним потенціалом далеко за 

межами України:  

⇨ Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Військовий 

шпиталь). За Військово-медичним клінічним центром Північного регіону 

закріплено медичне забезпечення військових частин, військових 

навчальних закладів, військових установ і організацій Міністерства 

оборони України, які дислоковані в Чернігівській, Сумській, Полтавській, 

Харківські та Луганській областях. Військово-медичний клінічний центр 

Північного регіону має: 10 клінік, 11 лікувально-діагностичних відділень, 

які не входять у клініку, 10 підрозділів забезпечення. У складі ВМКЦ 

працює: 116 лікарів, з них 2 кандидати медичних наук, 47 лікарів вищої 

категорії, 21 лікар має 1 кваліфікаційну категорію, 9 – 2 кваліфікаційну 

категорію. 

⇨ Харківська обласна клінічна наркологічна лікарня. Лікарня надає 

наркологічну допомогу хворим у вигляді амбулаторного прийому, 

ургентної і планової госпіталізації. Лікувально-діагностична робота 

спрямована на підвищення якості та ефективності лікувально-

діагностичного процесу. Хворі з наркологічною патологією 

консультуються науковими співробітниками ДУ «ІНПН НАМН України» та 

співробітниками кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної 

психології медичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. На лікарських конференціях проводяться 

клінічні розбори хворих зі складним перебігом хвороби. У лікарні працює: 

2 кандидата медичних наук, 36 лікарів вищої кваліфікаційної категорії, 19 

лікарів першої кваліфікаційної категорії, 2 лікаря другої кваліфікаційної 

категорії. 
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На клінічних базах проводяться лекційні та практичні заняття, клінічні 

розбори з участю студентів, відбувається формування практичних навичок 

та закріплення отриманих теоретичних знань. Члени студентського 

наукового гуртка кафедри приймають активну участь у наукових 

дослідженнях, що проходять на клінічних базах кафедри. 

 

Клінічна робота проводиться співробітниками кафедри на клінічних 

базах із залученням студентів під час вивчення відповідних дисциплін. 
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Співробітники кафедри ведуть та консультують пацієнтів у відділеннях 

клінічних баз кафедри, приймають участь в клінічних розборах хворих, 

обходах у відділеннях. Активно впроваджують в практику результати своєї 

наукової діяльності. 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
КАФЕДРА ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ, НЕВРОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ 

Адреса: 61077, м. Харків, пл. Свободи 6, Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра психіатрії, 

наркології, неврології та медичної психології, ауд. № 605 – 610а 

Сайт: http://psychodep.univer.kharkov.ua 

Електронна скринька: psychodep.kh@gmail.com  

Телефон кафедри: +38 (057) 705 - 11 - 71 

На мапі: https://goo.gl/maps/1wpV6b6mqME2 

 

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІВНІЧНОГО РЕГІОНУ  

(ВІЙСЬКОВИЙ ШПИТАЛЬ) 

Адреса: м. Харків, вул. Культури, 5 

Сайт:  http://lorklinika.at.ua 

Проїзд: м. Наукова або м. Університет/Держпром 

На мапі: https://goo.gl/maps/dPkvWhDd9fz 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА НАРКОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ 

Адреса: м. Харків, вул. Вятська, 1 (адміністративна частина, бухгалтерія та 

служба реабілітації). Стаціонар та навчальні кімнати розташовані на 

території лікарняного комплексу Харківської обласної клінічної 

психіатричної лікарні № 3 за адресою: вул. Академіка Павлова, 46  

Сайт: http://oknb.com.ua/  

Проїзд: від м. Київська або м. Ак. Барабашова трамвай № 6, 16а, 27, від м. 

Площа Повстання трамвай № 8, 6, 27 

На мапі: https://goo.gl/maps/A5SEjNzYFDk 
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