Матеріально-технічне забезпечення університету
Університет має на балансі 9 навчальних корпусів, загальна площа яких
становить 61 106,4 м², а саме:
– головний навчальний корпус – 15 618,9 м²;
– корпус «А» – 5 028 м²;
– корпус «Б» – 4 400 м²;
– учбово-лабораторний корпус – 10 031,5 м²;
– анатомічний корпус – 3 165 м²;
– корпус військової кафедри (вул. Тринклера, 12) – 2 972,0 м²;
– корпус каф. епідеміології (вул. Тринклера, 12) – 3 195 м²;
– НДІ гігієни праці та професійних захворювань (вул. Тринклера, 12) –
10 205,5 м²;
– Університетський стоматологічний центр (пр. Перемоги, 51) – 6
490,3 м².
– Медичний коледж ХНМУ (вул. Ігоря Муранова,11) – 2416,1 м²,
– Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка»
(вул. Текстильна, 4) – 13 910,5 м2.
Також на балансі університету знаходиться Спортивно-оздоровчий табір
«Медик» площею 891,0 м2.
Крім того, у власності університету 6 студентських гуртожитків
загальною площею 33 022,7 м² (житловою площею 14 861,1 м²), кількістю
ліжко-місць у гуртожитках – 2 076, та міжвузівський сімейний гуртожиток
площею 1 176,5 м2 житловою площею 550 м2, а також житлові приміщення
по вул. Плеханівській, 57 – площею 683,5 м2 та по вул.23 Серпня, 2 – площею
187,5 м2.
Дві будівлі університету є пам'ятками архітектури місцевого значення, а
саме:
– будівля Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних
захворювань (вул. Тринклера, 6 – охоронний № 42 «Списку пам'яток
архітектури», затверджений рішенням Харківського облвиконкому від
30.04.1980 р. № 334);
– головний навчальний корпус (пр. Науки, 4) – охоронний № 37 «Списку
пам'яток архітектури», затверджений рішенням Харківського облвиконкому
від 30.04.1980 р.№ 334.
В університеті працює 27 комп’ютерних класів із загальною кількістю
понад 400 робочих місць, працюють локальні мережи з високою потужністю
100 Мб, які сприяють впровадженню інформаційних та комунікаційних
технологій у навчальний процес, проведенню наукових досліджень,
забезпечують доступ студентів та підрозділів університету до національних
та світових інформаційних ресурсів.
Усього до мережі Інтернет підключено біля 800 стаціонарних
комп'ютерів та 800 точок Wi-Fi доступу із можливістю розширення мережі
Wi-Fi доступу університету на всю територію закладу. Усі 6 гуртожитків
університету підключено до мережі Інтернет. Зовнішні підключення та
більшість внутрішніх зроблено на оптичних засобах.

