
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 
 

       25.08.2022                                                 Харків                                         № 117 
 
 

Про назви кафедр університету  

та належність їх до факультетів  

на 2022-2023 н.р. 

 

На підставі Статуту Харківського національного медичного університету, 

з метою удосконалення виховної та навчальної підготовки на додипломному та 

післядипломному етапах, упорядкування контролю за організацією навчального 

процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1 З 1 вересня 2022 року встановити наведені нижче назви кафедр та їх 

належність до факультетів (інститутів) на 2022-2023 н.р.: 

 

І МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

1. Кафедра анатомії людини. 

2. Кафедра біологічної хімії. 

3. Кафедра гістології, цитології та ембріології. 

4. Кафедра загальної та клінічної патофізіології імені Д.О.Альперна. 

5. Кафедра медичної біології. 

6. Кафедра медицини катастроф та військової медицини. 

7. Кафедра патологічної анатомії. 

8. Кафедра фармакології та медичної рецептури 

 

ІІ МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

1. Кафедра акушерства та гінекології №1. 

2. Кафедра внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології 

імені академіка Л.Т.Малої. 

3. Кафедра дерматології, венерології і СНІДу. 

4. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини 

5. Кафедра неврології. 

6. Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г.Подрєза. 

7. Кафедра фтизіатрії та пульмонології. 

8. Кафедра хірургії №2. 
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ІІІ МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

1. Кафедра акушерства та гінекології №2. 

2. Кафедра дитячих інфекційних хвороб. 

3. Кафедра онкології. 

4. Кафедра педіатрії №1 та неонатології. 

5. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства. 

6. Кафедра пропедевтики педіатрії №1. 

7. Кафедра радіології та радіаційної медицини. 

 

ІV МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

1. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб. 

2. Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я. 

3. Кафедра гігієни та екології №1. 

4. Кафедра епідеміології. 

5. Кафедра інфекційних хвороб. 

6. Кафедра клінічної лабораторної діагностики. 

7. Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, 

ерготерапії. 

8. Кафедра хірургії № 3. 

 

V ФАКУЛЬТЕТ З ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ННІПІГ 

 

1. Кафедра загальної хірургії, 

2. Кафедра латинської мови та медичної термінології. 

3. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики. 

4. Кафедра офтальмології. 

5. Кафедра пропедевтики педіатрії №2. 

6. Кафедра фізіології. 

7. Кафедра філософії. 

 

VI ФАКУЛЬТЕТ З ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ННІПІГ 

 

1. Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології. 

2. Кафедра іноземних мов. 

3. Кафедра медичної та біоорганічної хімії. 

4. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та 

біобезпеки. 

5. Кафедра мовної підготовки іноземних громадян. 

6.  Кафедра педіатрії № 2. 

7. Кафедра суспільних наук. 

8. Кафедра фізичного виховання та здоров’я. 
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VІI ФАКУЛЬТЕТ З ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ННІПІГ 

 

1 Кафедра гігієни та екології №2. 

2 Кафедра хірургії №4. 

3 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії. 

4 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної 

терапії. 

5 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора 

Д.П.Гриньова. 

6 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи. 

7 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого 

професора М.С.Бокаріуса. 

8 Кафедра травматології та ортопедії. 

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

1. Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології. 

2. Кафедра нейрохірургії. 

3. Кафедра ортопедичної стоматології. 

4. Кафедра оториноларингології. 

5. Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології. 

6. Кафедра терапевтичної стоматології. 

7. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

1. Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології. 

2. Кафедра внутрішньої медицини № 1. 

3. Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології. 

4. Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та 

травматології. 

5. Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб. 

6. Кафедра медичної генетики. 

7. Кафедра стоматології. 

8. Кафедра української мови, основ психології та педагогіки. 

9. Кафедра хірургії № 1, 

10. Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології. 

 

2 Деканам I, II, III, IV медичних та стоматологічного факультетів, 

директору ННІПО ХНМУ сформувати склади Вчених рад факультетів та 

інституту на 2022-2023 н.р. відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу 

освіту» та Статуту університету, з урахуванням п.1 цього наказу. 

Термін виконання: до 01.09.2022р. 
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3 Директору   ННІПІГ   ХНМУ   сформувати   склад  Вченої  ради  ННІПІГ 

ХНМУ  на  2022-2023 н.р. з представників структурних підрозділів, які 

належать до   ННІПІГ  ХНМУ   та кафедр, які належать  до  V,  VІ  та  VІІ  

факультетів  з підготовки  іноземних  студентів  ННІПІГ  ХНМУ  відповідно  до  

ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету, з 

урахуванням п.1 цього наказу. 

Термін виконання: до 01.09.2022р. 

4 Деканам факультетів, директорам інститутів забезпечити розробку та 

затвердження нових редакцій Положень про факультети, інститути та 

Положень про підпорядковані кафедри, з урахуванням п.1 цього наказу (у разі 

необхідності). 

5 Відповідальність за виконання наказу покласти на деканів факультетів та 

директорів інститутів. 

6 Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Лещину І.В. та проректора з науково-педагогічної роботи 

Марковського В.Д. 

 

 

 

Ректор  оригінал   підписано       Валерій КАПУСТНИК 
 

 

 

 

 

 


