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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про медичний факультет  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
 

     Дане положення визначає основні напрямки і принципи діяльності медичного 

факультету з питань підготовки студентів. 

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Медичний факультет  є навчально-науковим  структурним підрозділом 

університету, що здійснює  фахову підготовку студентів з напрямку 7.110101- 

лікувальна справа. Факультет створений наказом ректора №  0101-/123 від 17 

березня 1993 року відповідно  рішенню Вченої ради університету від 26 червня 

1993 року та Наказу Міністерства освіти Ураїни від 20 листопада 1992 року № 

185  з метою підготовки лікарів-дослідників із спеціальності «фундаментальна 

медицина».  Факультет має власну круглу печатку зі своєю назвою. 

1.2.Діяльність факультету регламентується чинним законодавством України, 

Статутом університету та цим положенням. 

1.3.Факультет має право на прийняття рішень в межах компетенції, 

визначеної законодавством та статутом університету. 

1.4.Фінансування діяльності факультету здійснюється за рахунок загального 

фонду державних  коштів, надання платних навчальних послуг, виконання 

наукових і виробничих робіт, державних і міжнародних грантів, спонсорів та 

інше. 

 

Розділ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ 

 

2.1. Основними напрямами діяльності факультету є: 

2.1.1. Підготовка фахівців з повною вищою освітою (спеціаліст) на основі 

повної загальної середньої освіти; для потреб України та інших країн в галузі 

охорони здоров’я України; 

2.1.2. Організація міжнародного співробітництва, як в галузі підготовки 

фахівців, так і в проведенні комплексних наукових досліджень; 

2.1.3. Культурно-освітня, методична, виховна, фінансово-господарська 

робота; 

2.1.4. Створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки 

студентів та науково-методичної, науково-дослідної роботи викладачів; 

2.1.5. Просвітницька робота серед населення і професійно-орієнтована 

робота серед учнівської молоді. Разом з Центром довузівської освіти проводиться 

цільова підготовка та відбір обдарованої молоді з інших регіонів України для 

вступу в університет. 
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Розділ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФАКУЛЬТЕТУ 

 

3.1. Факультет відповідно до основних напрямків діяльності має право: 

3.1.1. Готувати фахівців за державним замовленням та на договірній основі із 

зацікавленими підприємствами, установами усіх форм власності, фізичними 

особами; 

3.1.2. Вносити пропозиції щодо змісту освіти з урахуванням вимог 

державних стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих 

навчальних закладів відповідного рівня акредитації; 

3.1.3. Розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності; 

3.1.4. В межах встановленого фінансування вносити пропозиції ректору 

щодо своєї структури, штату науково-педагогічних і інших категорій працівників. 

3.1.5. Факультет має інші права, що не суперечать чинному законодавству. 

3.2. Факультет несе відповідальність: 

3.2.1. За дотримання у своїй діяльності вимог законів та інших нормативно-

правових актів України, Статуту Університету та цього Положення; 

3.2.2. За дотримання державних стандартів освіти; 

3.2.3. За забезпечення безпечних умов  проведення освітньої, наукової та 

виробничої діяльності на факультеті; 

3.2.4. За дотримання договірних зобов’язань, які покладені на факультет, з 

іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, у 

тому числі за міжнародними угодами; 

3.2.5. За дотримання фінансової дисципліни та збереження державного 

майна; 

3.2.6. За соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, наукової 

та виробничої діяльності в межах своїх повноважень. 

 

Розділ 4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА 

 

4.1. Основними структурними підрозділами факультету є кафедри, 

лабораторії. Структурні підрозділи  факультету створюються, реорганізються і 

ліквідуються відповідно до  Статуту Університету. 

4.2. Керівництво факультетом здійснює декан, якого обирає і рекомендує 

ректору Вчена рада медичного факультету  з числа науково-педагогічних 

працівників факультету, які мають вчене звання професора, доцента і науковий 

ступінь. Висувати кандидатури на посаду декана факультету мають право загальні 

збори медичного факультету, кафедр та наукових підрозділів факультету з числа 

науково-педагогічних працівників факультету.  Ректор призначає декана строком 

на 7 років. Декан безпосередньо підпорядковується ректору університету. 

4.3. Для оперативного розгляду та обговорення організаційних питань 

проводяться засідання робочого органу факультету – деканат. До складу деканату 

входять за посадою: декан, заступники декана, завідуючі кафедрами, керівники 

інших підрозділів факультету. Рішення деканату вводяться в дію розпорядженнями 

декана. 

4.4. Для розв’язання найбільш важливих питань роботи факультету можуть 

бути скликані загальні збори. Загальні збори скликаються в порядку, визначеному 

Статутом університету. 
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Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Метою навчального процесу на факультету є підготовка фахівців 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до стандартів вищої 

освіти. 

5.2. Факультет забезпечує навчання за денною формою. 

5.3. Навчальний процес здійснють: кафедри внутрішньої медицини, 

хірургічних хвороб, загальної та клінічної патології, загальної та клінічної 

імунології та алергології, педіатрії, акушерства та гінекології, гігієни та соціальної 

медицини, загальної практики – сімейної медицини, хірургічних хвороб, 

оперативної хірургії та топографічної анатомії, психіатрії, наркології, неврології та 

медичної психології. 

 

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

6.1. Наукова діяльність факультету є невід’ємною складовою освітньої 

діяльності та організується, здійснюється і фінансується  згідно з вимогами законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Положенням про державний вищий навчальний заклад та іншіх 

нормативно-правових актів. 

6.2. Основними завданнями і напрямками наукової діяльності на факультету 

є: 

6.2.1. Розробка ефективних методів лікування і імунореабілітації часто 

хворіючи дітей з синдромом лімфаденопатії та імунопрофілактики до інфекційних 

захворювань; 

6.2.2. Дослідження особливостей патогенезу при циркадних ритмах 

транзиторного болю в спині;  

6.2.3. Морфофункціональна характеристика гепатобіліарної системи на 

різних етапах онтогенезу; 

6.2.4. Патологічна анатомія захворювань вилочкової залози; 

6.2.5. Патологічна анатомія гепатобіліарної системи плодів і 

новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю; 

6.2.6. Патологічна анатомія ендокринної системи плодів і новонароджених 

від ВІЛ-інфікованих матерів; 

6.2.7. Вивчення особливостей та оптимізація виконання спленектомії при 

лікуванні гематологічних хворих; 

6.2.8. Розробка тактики хірургічного підходу та лікування хворих на 

кровотечі шлунково-кишкового тракту; 

6.2.9. Комплексне хірургічне лікування хворих на жовчно-кам’яну хворобу 

та деструктивні форми гострого панкреатиту; 

6.2.10. Реґіонарна внутрішньоартеріальна емболізація і хіміоемболізація 

доброякісних та злоякісних захворювань різної локалізації; 

6.2.11. Розробка лікування та систем профілактики серцево-судинних 

захворювань; 

6.2.12. Вивчення етиопатогіничних  клінічних особливостей і розробка 

сучасних методів діагностики психопрофілактичного лікування і реабілітації 

психіатричних та наркологічних пацієнтів; 

6.2.13. Розвиток науково-дослідної роботи студентів тощо. 
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6.3. Наукові дослідження на факультеті проводяться за тематичними 

планами, затвердженими Вченою Радою університету, а також  за планами робіт, 

які здобуті на конкурсній основі науковими  колективами або окремими 

науковцями згідно з національними, державними, регіональними, міжнародними, 

міжгалузевими та іншими програмами, проектами, угодами. 

6.4. Факультет забезпечує зв’язок наукових досліджень з навчальним 

процесом, всіляко сприяє впровадженню нових наукових досягнень у навчальний 

процес (нові вибіркові дисципліни, курсові та кваліфікаційні роботи тощо). 

 

Розділ 7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

7.1. Факультет сприяє розвитку міжнародного науково-дослідного, 

навчального та іншого співробітництва, підтриманню ділових зв’язків із 

зарубіжними навчальними закладами, науковими установами, організаціями, 

фірмами тощо за умов, що це співробітництво та зв’язки сприяють розвитку 

факультету, для чого: 

7.1.1. Організує науково-дослідне співробітництво; 

7.2.2. Готує фахівців для  зарібужних країн (спільно з іншими 

спеціалізованими підрозділами та факультетами-партнерами університету). 

  

Розділ 8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ 
 

8.1 Медичний факультет ліквідується, реорганізується в порядку, 

встановленому Статутом університету 

 

 

 

 


