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Про ХНМУ 



 

Візія та місія хнму 

    Харківський національний медичний університет є наступником та продовжувачем 
кращих традицій медичної освіти України. 
     Візія університету 
     Сучасний університет міжнародного рівня — є одним з лідерів підготовки професій-
них та наукових кадрів для охорони здоров'я відповідно до потреб вітчизняного та 
міжнародного ринку праці. 
      Місія університету: 
     Створювати освітні та наукові цінності в галузі охорони здоров’я — сприяти розвитку 
здоров’я відповідно до потреб та тенденцій сучасного розвитку суспільства, соціально-
економічної ситуації;  забезпечувати отримання здобувачами освіти якісних освітніх 
послуг для набуття відповідних компетентностей; забезпечувати конкурентоспромож-
ність здобувачів освіти на вітчизняному і міжнародному ринку праці.  



 

     Людина / особистість. Людина, її честь та гідність 
є однією з найважливіших суспільних цінностей, і 
ХНМУ будує свою діяльність, спираючись на неї. 
ХНМУ дбає про людину, формує середовище поваги 
до особистості кожного, людської гідності, прагне 
створювати умови для розвитку та реалізації профе-
сійності, компетентності, творчості, відповідальності 
кожного.  
     Гуманізм. ХНМУ підтримує гуманістичну позицію, 
визнаючи цінність людини, дотримуючись та куль-
тивуючи людяність, сприяючи розвитку людини та 
суспільства, пропагує повагу та підтримку, визнає та 
захищає права і свободи людини, створює атмосфе-
ру доброзичливості та співпраці між керівництвом, 
викладачами, студентами, практиками та громадя-
нами в своїй діяльності. 
     Професійність. Діяльність ХНМУ ґрунтується на 
професійності співробітників на всіх рівнях, форму-
ванні команди професійних фахівців різного профі-
лю та рівня для реалізації місії університету та його 
стратегічних завдань, підготовці кваліфікованих кад-
рів для вітчизняного та зарубіжного ринку праці, що 
матимуть прагнення до постійного професійного 
вдосконалення. ХНМУ підтримує професіоналізм та 
інноваційність та створює умови для їх розвитку. 
     Етика. У всіх сферах діяльності ХНМУ поважає, 
підтримує та культивує дотримання норм суспільної 
етики та моралі. Підготовка майбутніх фахівців та 
професійна діяльність співробітників університету 
ґрунтується на засадах медичної та корпоративної 
етики.  
     Служіння суспільству. Здоров’я населення є одні-
єю з найбільших цінностей для людини та суспільст-
ва. Здійснюючи підготовку фахівців для сфери охо-
рони здоров’я, ХНМУ культивує та підтримує праг-
нення та практику служіння людям, суспільству, до-
кладаючи всіх зусиль до його розвитку, формування 
здорової держави, зростання здоров’я населення, 
взаємодії для суспільного успіху, культивуючи соціа-
льну відповідальність та прагнення допомагати лю-
дям  
     Якість. В своїй діяльності ХНМУ прагне до забез-

печення та постійного вдосконалення якості всіх 
складових освітньої діяльності, роботи університету. 
В університеті сформована та розвивається культура 
якості, як на рівні викладачів, так і здобувачів освіти. 
ХНМУ визнає якість однією з безумовних цінностей 
професійної діяльності.  
     Лідерство. ХНМУ є одним з лідерів в підготовці 
кваліфікованих кадрів для охорони здоров’я нашої 
держави та зарубіжжя, й прагне до постійного вдос-
коналення та розвитку в освіті, науці та практиці, пі-
дтримуючи інновації та креативність. ХНМУ формує 
умови для розвитку лідерських якостей, ініціативи 
та відповідальності, підтримує раціональне прагнен-
ня до змін серед здобувачів та співробітників 
     Доброчесність. ХНМУ визнає доброчесність необ-
хідною умовою для успіху університету, здійснення 
освітньої та наукової діяльності, підготовки кваліфі-
кованих кадрів для системи охорони здоров’я, роз-
витку медичної науки, професійного та особистого 
становлення співробітників та здобувачів освіти. 
Відповідно, ХНМУ сприяє академічній доброчеснос-
ті на всіх рівнях та в усіх сферах діяльності універси-
тету та професійного життя та не допускає її пору-
шення. 
     Рівність та різноманітність. ХНМУ різноманітний 
за різними ознаками (раса, національність, релігія, 
мова, гендер, культура та традиції, матеріальний 
добробут, психосоціальні особливості тощо) та ство-
рює рівні умови для всіх та кожного, забезпечує ін-
клюзію, поважає свободу кожного, розуміючи її ме-
жі, підтримує об’єднання та співпрацю задля допо-
моги людям та розвитку суспільства. 
     Повага до традицій. ХНМУ має значну й успішну 
історію свого розвитку, як освітнього закладу та осе-
редку становлення харківської наукової медичної 
школи, що внесла вагомий вклад в розвиток вітчиз-
няної та світової медичної науки. В своїй діяльності 
та прагненнях ми спираємось на історію та традиції 
як нашого університету, так і світової медичної нау-
ки та освіти, пам’ятаючи, що «стоїмо на плечах гіган-

тів». Прагнучи до новацій, поважаємо досвід та здо-

бутки попередників. 

цінності хнму 



 

 Сполучення грецьких літер А та Ω — символізує безперервність освітнього процесу у 
навчальному закладі, який охоплює середню спеціальну, вищу освіту, післядипломну 
підготовку та постійне підвищення кваліфікації лікарів. Сталий фразеологічний вираз 
«Альфа і Омега» пов’язаний з грецьким алфавітом, у якому перша буква А (альфа), а 
остання Ω (омега). Значення його — все, що є, від початку до кінця. 

 Вінець – елемент герба Олександра I — свідчення історичного зв’язку з Харківським 
імператорським університетом. Лаврова гілка уособлює славу та доблесть, дубова – 
силу та твердість. 

 Стрічка, що обвиває вінець, свідчить про дбайливе ставлення до своєї спадщини.  
 Розгорнута книга – символ освіти. 
 Зелена барва у геральдиці – загальновизнаний колір здоров’я. 
 Золота барва – в геральдиці є символом слави, багатства, знатності, підкреслює, що 

університет багатий на видатних вчених, талановитих педагогів, знатних випускників 
та всесвітньовідомі наукові медичні школи. 

 Срібло – символізує в геральдиці чистоту, втілює ідеї гуманізму та самопожертвуван-
ня. 

 Девіз герба: «Valetudo est bonum optimum» (здоров’я — це найвище благо). 
 Напис «1804» — рік заснування ХНМУ. 
 Напис «ХНМУ» — абревіатура офіційної назви закладу.  
 

Значення нашого герба та його опис 

 Фігурний щит є загальновизнаною формою геральдич-
них щитів, але, на відміну від бойових, має суто декора-
тивну форму гербового поля, що посилює впевненість в 
гуманних засадах медицини.  

 Жезл Асклепія – історичний корпоративний символ ме-
дицини. 



 

Адміністрація ХНМУ 

Дорогі студенти-першокурсники! 

     Від щирого серця вітаю вас зі вступом до Харківського наці-
онального медичного університету. Ця знаменна подія у вашо-
му дорослому житті стала одним із перших великих досягнень, 
яких, переконаний, ще чимало буде на шляху до отримання 
безцінних знань. 
 
     Сьогодні ви стали частиною багатотисячного колективу Хар-
ківського національного медичного університету – одного з 
найпрестижніших медичних вишів України, з високою і заслу-

женою репутацією за кордоном. Він знаний своїми досягненнями в науці, системою якості 
навчання і видатними випускниками, відомими в країні й світі діячами медичної науки і 
практичної охорони здоров'я. 
 
     Наш університет – це колектив, у якому не тільки забезпечують підготовку висококласних 
фахівців, але й прагнуть до реалізації творчого потенціалу кожного члена колективу, ство-
рюють всі умови для прояву ініціативи й творчості. 
 
     У стінах університету ви знайдете нові знання, вам будуть читати лекції імениті вчені та 
заслужені лікарі та педагоги, високий професіоналізм яких базується на престижі знань, 
умінь і навичок, компетентності та відповідальній дисципліні. На вас чекають майстер-класи 
в сучасних аудиторіях і науково-дослідних лабораторіях, пізнавальні лекції, заняття з кращи-
ми викладачами університету, можливість стажування за кордоном. Тут ви знайдете хоро-
ших і вірних друзів, мудрих і досвідчених наставників та станете справжніми професіонала-
ми своєї справи. 
 
     Від щирого серця бажаю вам наукових, творчих і спортивних досягнень, невичерпного 
оптимізму, віри в себе та свої сили, успіхів, любові й прекрасного настрою! 
     Ласкаво просимо до Харківського національного медичного університету! 

Валерій Капустник, ректор університету 

      

     Харківський національний медичний університет очолює РЕКТОР — Капустник Валерій 
Андрійович, доктор медичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.  



 

     Деканат факультету розв’язує безліч питань, які можуть з’явитися під час навчання. Для 
того, щоб отримати детальну інформацію про отримання довідок, розташування кафедр, 
розклад, сплату за проживання та навчання (контракт), ви можете звернутися до секретарів  
та диспетчерів деканату.  

Факультети ХНМУ 

I МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кривошапка Олександр Вікторович — доцент кафедри фармакології та медичної рецеп-

тури; 

 

Федоров Володимир Олександрович — доцент кафедри внутрішньої медицини № 3; 

 

Якименко Олександр Сергійович — старший викладач кафедри фізичного виховання та 

здоров’я. 

Розташування: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4. Головний корпус, 1 поверх (якщо заходити з го-

ловного входу – праворуч; якщо заходити з внутрішнього двору – ліворуч). 

Телефон I медичного деканату: 707-73-08 

Декан факультету: 

Ніколаєва Алла Олексіївна — професор кафедри української мови, основ психології та 

педагогіки ХНМУ. 

ІІ МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Гордієнко Ніна Олександрівна – доцент кафедри медичної та біологічної фізики, медич-

ної інформатики; 

 

Рисована Любов Михайлівна – доцент кафедри медичної та біологічної фізики, медичної 

інформатики; 

 

Поручіков Володимир Володимирович – старший викладач кафедри  фізичного вихован-

ня та здоров’я. 

Розташування: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4. Головний корпус, 1 поверх (якщо заходити з го-

ловного входу – праворуч; якщо заходити з внутрішнього двору – ліворуч). 

Телефон II медичного деканату: 707-73-86 

Декан факультету: 
Шапкін Антон Сергійович – доцент кафедри патологічної анатомії 

Заступники декана: 

Заступники декана: 



 

ІІІ МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Заступники декана: 

 

Рихлік Світлана Василівна – доцент кафедри гістології, цитології та ембріології; 

 

Троценко Олексій Володимирович – старший викладач кафедри історії України; 

 

Сулхдост Інна Олександрівна – доцент кафедри загальної та клінічної патологічної 

фізіології ім. Д. О. Альперна. 

Розташування: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4. Головний корпус, 1 поверх (якщо заходити з го-

ловного входу – праворуч; якщо заходити з внутрішнього двору – ліворуч). 

Телефон ІІІ медичного деканату: (057)707-73-54 

Декан факультету: 

Панченко Микола Володимирович – професор кафедри офтальмології 

IV МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Заступники декана: 

 

Косілова Ольга Юріївна – доцент кафедри гігієни та екології №1; 
 
 
Білик Олег Андрійович – старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я. 

Розташування: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4. Головний корпус, 1 поверх (якщо заходити з го-

ловного входу – праворуч; якщо заходити з внутрішнього двору – ліворуч). 

Телефон IV медичного деканату: (057)707-73-14 

Декан факультету: 

Ткаченко Вікторія Леонідівна – професор кафедри мікробіології, вірусології та 
імунології 



 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Розташування: 61022, м.Харків, пр.Науки,4. Головний корпус, 1 поверх (якщо заходити з голов-

ного входу – одразу праворуч). 

Телефон деканату стоматологічного факультету: (057) 707-73-83 

Більш детальну інформацію ви можете подивитися на офіційному сайті ХНМУ та на сайті Сту-

дентської ради. Щоб перейти на сайти — натисніть на малюнок з гербом університету чи сту-

дентської ради або відскануйте QR-код 

Декан факультету: 

Ніконов Віктор Володимирович — доцент кафедри стоматології дитячого віку, дитячої 

щелепнолицевої хірургії та імплантології 

http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=6&Itemid=28&lang=uk
https://annamoroz1177.wixsite.com/sg-knmu/dekanat


 

Етичний кодекс ХНМУ та  
академічна доброчесність 

КОДЕКС 
КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
     Маючи за переконання, що медичні знання мусять використовуватися лише з  
гуманною метою, а інтелектуальний розвиток особистості поєднуватися з її моральним 
ростом, шануючи високі традиції української медичної науки й вищої освіти, 
дотримуючись традицій благородного й самовідданого служіння науці, розуміючи, що 
приналежність до медичного університету вимагає високих стандартів професіоналізму 
й високоморальної поведінки,  колектив університету приймає та зобов’язується 
дотримуватися такого Етичного Кодексу, в якому визначено основні моральні 
принципи, укладені університетською спільнотою.  
 
• Знати й поважати історію та традиції Харківського національного медичного 
університету.  
• Сумлінно та відповідально ставитися до своїх професійних обов’язків, захищати 
інтереси університету, виконуючи викладацьку, дослідницьку й громадську роботу.  
• Дотримуватися морального принципу «Не зашкодь!» пацієнту, ближньому, природі, 
суспільству та наступним поколінням.  
• Поважати права й гідність особистості. У стосунках між студентами та викладачами 
дотримуватися норм взаємоповаги й рівноправної співпраці, тактовності й коректності, 
ввічливості й толерантності.  
• Не допускати вияву національної, релігійної, расової та гендерної нетерпимості.  
• Підтримувати в навчальних групах і університеті в цілому атмосферу доброзичливості, 
дружби, взаємодопомоги та взаємної відповідальності.  
• Завжди дбати про честь і гідність кожного в стінах навчального закладу, уникати 
ситуацій, які можуть завдати шкоди престижу та іміджу Харківського національного 
медичного університету.  
•Постійно підвищувати освітній і культурний рівень, усвідомлюючи високу 
просвітницьку місію лікаря та свою приналежність до інтелектуальної еліти України.  
     Невід’ємною складовою етичної поведінки є академічна доброчесність, яка передба-
чає дотримання етичних принципів та визначених законом пра-
вил. Неможливість плагіату, обов’язкове посилання на джерела 
інформації, дотримання норм законодавства про авторське пра-
во, надання достовірної інформації про результати власної нав-
чальної, наукової або творчої діяльності.  

Списування так само вважається порушенням академі-
чної доброчесності. 



 

Правила хнму 

     «Незнання правил – не рятує від відповідальності!» Саме тому ми вирішили розповісти 
вам про правила, які треба знати, дотримуватися їх, поступивши до нашого навчального 
закладу» 

     Кожен студент повинен мати при собі 
перепустку. Перепустка слугує для входу 
до університету та гуртожитку. Існує 
декілька простих правил, але дуже 
важливих для студента, які він повинен 
обов‘язково виконувати. 
     1. Не використовуйте чужу перепустку 
для входу до університету чи гуртожитку. 
Насправді це й не вдасться зробити, бо за 
цим пильно стежить охорона університету 
та коменданти гуртожитків. 
     2. Якщо ви забули свою перепустку, 
підійдіть до бюро перепусток, і Вам 
зроблять тимчасову (на один день). Бюро 
перепусток розташоване на першому пове-
рсі головного корпусу (пр. Науки, 4)
праворуч перед турнікетами, працює з 9:00 
до 17:00). 
     3. Якщо ви загубили перепустку, то 
відновити її можна на першому поверсі у 
бюро перепусток (для цього надайте заяву 
з дозволом декана та паспорт або студент-
ський квиток). 
     P.s. Перепустка слугує для входу до 
університету та гуртожитку. Вона виготов-
ляється ще до початку навчання. Отримує-
те її в деканаті. 
     Ознайомлення з технікою безпеки є 
обов’язковим на кожній кафедрі 
університету. Студентам викладачі 
розповідають про всі правила безпеки та 
поведінки під час занять, потім кожний сту-
дент ставить підпис в «Журналі з техніки 
безпеки», тим самим погоджуючись з усіма 
правилами.  
     Працювати в лабораторії студенти 
повинні на постійному робочому місті 

тільки в халатах, застебнутих на всі ґудзики. 
Волосся має бути підібране під шапочку. Те 
ж саме стосується відвідування пар та лек-
цій. 
     Манери та поведінка студентів-медиків 
важлива складова нашого університету. То-
му не слід вживати алкогольні напої, 
палити тютюн або вживати наркотичні 
речовини. ЯКЩО ви ще не позбавилися згу-
бної звички тютюнопаління, то на території 
університету та гуртожитків є спеціально 
облаштовані майданчики.  
     Пам’ятай, що тепер ти став частиною ве-
ликої родини, не ганьби свій заклад та на-
магайся відпочивати культурно, подаючи 
гарний приклад для наслідування.   
     Не запізнюйся, поважай себе та інших. 
Пунктуальність — ввічливість не тільки ко-
роля, але й лікаря.  
     Оскільки  ти, любий друже, обрав  
тернистий шлях медицини,  щоб 
допомагати, захищати, лікувати ближнього,   
не забувай про власне здоров’я!      
Займайся спортом, раціонально та 
збалансовано харчуйся, складай свій ден-
ний розклад правильно! 



 

     Медична форма для тебе — не просто модний аксесуар, а «друга шкіра» та профе-
сійна звичка. Тому, відвідуючи лекції або пари, не забувай про неї.  
 
 
У тебе мусять бути: 
 медична шапочка; 
 халат; 
 змінне взуття. 
 
 
Деякі поради та правила щодо твого зовнішнього вигляду та медичної форми: 
1. Медична форма повинна бути охайною. 
2. Медичний халат і шапочка мусять бути білими, допустимі мінімальні кольорові 
вставки (адже ми в медицині, а не в громадському харчуванні).  
3. Завжди кладіть шапочку в кишеню халата: так менший ризик забути її або загубити. 
4. Не слід приходити до університету в короткій спідниці, шортах, з яскравим макіяжем 
та довгими нігтями. 
5. На перших курсах хірургічний костюм вам не знадобиться, тож не витрачайте кошти 

та час на його пошуки. 

 

Твоя медична форма 

За цим посиланням ти можеш перейти на сайт Студентського самоврядування ХНМУ, 

де є більше інформації,  дізнатися про магазини, де можна оновлювати свій медичний 

гардероб. 

https://annamoroz1177.wixsite.com/sg-knmu/med-

odezhda 

  

Не можна ходити у медичному халаті по вулиці! 

https://annamoroz1177.wixsite.com/sg-knmu/med-odezhda
https://annamoroz1177.wixsite.com/sg-knmu/med-odezhda


 

Про організацію навчання 



 

Перший день 

     Шановний першокурснику! Вітаємо! Ти вже студент-медик!  
У цей день тебе очікує знайомство з університетом, з новими друзя-

ми, відбудеться зустріч з одногрупниками та ще багато цікавого.  

 
     Дізнатися подробиці можна на сайті ХНМУ — http://

www.knmu.kharkov.ua/ 

 
     Все буде дуже урочисто. Ми обов’язково всі сфотографуємося! 

http://www.knmu.kharkov.ua/
http://www.knmu.kharkov.ua/


 

     Найголовніше, не переймайся, це твій день, любий першокурснику! Усі старші курси, ад-

міністрація університету допоможуть, якщо ти заблукав або  розгубився. Можливо, зараз 

все здається таким незрозумілим, дивовижним та моторошним, але вже скоро ти станеш 

невід’ємною частиною нашої великої та прекрасної alma mater! Головне, люби її всім сер-

цем, будь ввічливим, охайним, сумлінним та чемним студентом. 

      

     НЕ забудь, 1 вересня о 8:00 відбудеться твоя перша лекція! 

     Дізнатися подробиці можна на сайті ХНМУ — http://www.knmu.kharkov.ua/ 

 

     Усі лекції у цьому семестрі через пандемію відбуватимуться дистанційно, а на практичні 

заняття треба приходити до аудиторій. 

NB! 

     Також на перший час тобі може знадобитися знання поширеної у медичній сфері абреві-

атури NB! 

      

Nota bene! (NB!) - з латини перекладається, як «дуже важливе!». Використовується навіть 

на лекціях, щоб зробити акцент на потрібній інформації для студента. 

     Дуже часто від старших курсів можна почути такі скорочення: 

     1. Лк — лекція. 

     2. Пз — практичне заняття. 

     3. Нб — не було, пропуск лекції або практичного заняття.  

 

Порядок дій у твій перший  
навчальний день 

http://www.knmu.kharkov.ua/


 

Гуртожитки ХНМУ 

     Наш  університет має свої гуртожитки. У цьому розділі ми надаємо їх адре-

су та прокладені маршрути від головного корпусу ХНМУ до потрібного саме 

вам. Щоб перейти до карт та побачити маршрут — натисніть на цю хмарку 

(вони розташовані біля інформації про кожен гуртожиток) 

Гуртожиток № 6 – пр. 

Людвіга Свободи, 53 А Гуртожиток № 2 – пр. 

Перемоги,51 

Гуртожиток № 3 – провулок 

Отакара Яроша, 9 

Гуртожиток № 2, пр. Перемоги, 51  
Брахнова Надія Петрівна: 338-75-80 
 
Гуртожиток № 3, вул. О. Яроша, 9   
Юрченко Олександра Іванівна: 340-20-33 
 

Гуртожиток № 6, вул. Л. Свободи,53-А  

Кропивна Світлана Миколаївна: 336-84-52 

КОНТАКТИ ГУРТОЖИТКІВ 

Реквізити  
на сплату 

Положення про  

гуртожитки 

     P.s. Якщо ви потребуєте для подальшого прожи-
вання місце в гуртожитку то вам необхідно звернути-
ся до свого деканату 

(Коменданти гуртожитків) 

https://goo.gl/maps/Qt2RBDJ4esdvEsD27
https://goo.gl/maps/9U1rZiJaETxVqgJR8
https://goo.gl/maps/faXgTjXK2yVnsSVJ7
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6351%3A2019-12-27-07-09-25&catid=14%3Aanonsi&Itemid=2&lang=uk
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6351%3A2019-12-27-07-09-25&catid=14%3Aanonsi&Itemid=2&lang=uk
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1978%3A2014-06-16-12-19-37&catid=12%3A2011-05-10-07-16-32&Itemid=33&lang=uk
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1978%3A2014-06-16-12-19-37&catid=12%3A2011-05-10-07-16-32&Itemid=33&lang=uk


 

     Які документи потрібні для заселення до студентського гуртожитку ХНМУ? 

1. Паспорт та ідентифікаційний код. 

2. Приписне свідоцтво або військовий квиток. 

3. 6 фотокарток (3*4). 

4. Квитанцію про сплату за проживання.  

5. Квітанцію про сплату за прописку.  

6. Направлення з деканату для заселення до певного гуртожитку. 

7. Довідка з місця реєстрації.  

8. Медична довідка з медичного пункту ХНМУ (головний корпус ХНМУ, пр. Науки 4, корпус 

Б, ліворуч).  

     Хвилюєшся за свої речі?  

     До будь-якого з гуртожитків ХНМУ стороння людина потрапити не зможе, тому що діє 

пропускна система, така ж, як і в університеті, отже, можна не хвилюватися за речі у кімнаті. 

     Стало зле в гуртожитку? 

     На території кожного гуртожитку є медичний пункт або ізолятор, який розташовується на 

першому поверсі, тому в разі необхідності ви завжди отримаете медичну  

допомогу. 

     Залишилися питання? 

      За більш детальною інформацією ви можете подзвонити до гуртожитку та поставити пи-

тання комендантові, який залюбки вам допоможе, або перейти на офіційний сайт ХНМУ за 

посиланнями нижче. 

     Паспортний стіл розташований на території кожного гуртожитку, працює щодня, крім ви-

хідних, з 9:00 до 17:00. Саме тут студент підписує документи на поселення. 

Перелік документів для поселення до гуртожитку 

     Різні гуртожитки підпорядковані різним факультетам. У деканаті все просто – займаєш 
чергу з усіма своїми документами та чекаєш. Не переймайся, у цей день буде багато людей, 
які допоможуть тобі та будуть керувати твоїми діями. Якщо коротко, ти заповнюєш докуме-
нти, які тобі нададуть, береш чек про сплату за гуртожиток та йдеш до банку та бухгалтерії 
(перший поверх). Після цього знов повертаєшся до деканату, за направленням та прямуєш 
до гуртожитку. На першому поверсі гуртожитка заповнюєте всі документи та підписуєте до-
говір. Відповідно до цього договору розташовуєтеся у названій комендантом гуртожитку кі-
мнаті.  



 

     Усім студентам, зарахованим на 1-й курс Харківського національного медич-

ного університету, до деканату необхідно надати такі документи: 

     1. Копію паспорту (1, 2 сторінка + сторінка з місцем реєстрації); 

     2. Копію реєстраційного номера облікової карти платника податків; 

     3. Копію закордонного паспорту або переклад з Бюро перекладів; 

     4. 6 фото 3х4. 

Перелік документів, які необхідно надати до деканату 

Студентам, які мають пільги, до деканату необхідно додатково  надати такі 

документи: 

     1. 2 копії паспорту (1, 2 сторінка + сторінка з місцем реєстрації); 

     2. 2 копії реєстраційного номера облікової карти платника податків; 

     3. 2 копії свідоцтва про народження; 

     4. Документи,  що підтверджують пільги, відповідно до чинного Законодав-

ства України (2 копії): 

 

       -    переміщеним особам; 

       -    постраждалим внаслідок ЧАЕС; 

       -    дітям шахтарів; 

       -    особам з інвалідністю; 

       -    сиротам; 

       -    дітям учасників АТО; 

       -    дітям з багатодітних сімей (п‘ять і більше); 

       -     дітям з малозабезпечених сімей. 

 



 

 Студентський квиток — документ, що засвідчує факт навчання людини в вузі, 
підтверджує посвідчення особи студента, ідентифікує його. Він містить серійний номер 
та код, які потім слугуватимуть для більшості переваг: 50% знижка на міський транспорт, 
знижки на кінотеатри, ковзанку, аквапарки (не всі), клуби. 

 
 
 Індивідуальний навчальний план (заліковка)  підтверджує навчальну успішність студен-

та, містить докладну інформацію про вивчені курси. Після закінчення навчання обміню-
ється на диплом. Індивідуальний навчальний план (заліковка) НЕ ПОТРІБНО носити із 
собою кожного дня. 

 
 
 Читацький квиток – документ, за допомогою якого ви можете користуватися Науковою 

Бібліотекою ХНМУ та іншими бібліотеками, які належать до проєкту "Єдина картка чита-
ча бібліотек ЗВО м. Харкова". 

 
 
 Банківська карта “UKR EXIM bank”. Вона видається після того, як ви попадаєте до рейти-

нгового списку на стипендію. Відділення UKR EXIM банку є в головному корпусі. Саме тут 
ви зможете без проблем сплатити за навчання та гуртожиток, здійснити необхідні фінан-
сові операції.  

 
 Перепустка слугує для входу до університету та гуртожитку. Її ви робите ще до початку 

навчання. Виготовляється у бюро перепусток при вході до університету.  
 

Документи студента 



 

     Наукова бібліотека ХНМУ – це джерело знань та місце, де приємно проводити час за 

книжкою або з друзями.  

     Знайти Наукову бібліотеку ХНМУ ви зможете за адресою: НЛК ХНМУ  та корпус Б, про-

спект Науки, 4.  

     На території твого гуртожитку також є бібліотеки. 

Наукова бібліотека хнму 

                                              Години роботи:  
Понеділок — П’ятниця:  9:00 – 18:00 

Субота: за графіком навчального процесу 

Неділя: вихідний 

NB! Остання п’ятниця кожного місяця – санітарний день, читачі не обслуговуються. 

Директор бібліотеки: Ірина Василівна Киричок. 

 

Заступник директора бібліотеки (з загальних питань):  Оксана  

Анатоліївна Нєговєлова.  

Що необхідно для того, щоб користуватися всіма можливостями бібліотеки? 

     Оформити «Єдину картку читача»: необхідно 
надати паспорт, студентський квиток, фотокарт-
ку для оформлення читацького формуляра та 
читацького квитка. 

     У разі втрати цих документів користувач повинен повідомити про це  Бібліотеку та отримати дублікат. Ця 
картка дасть змогу користуватись усіма залами не лише нашої бібліотеки, а й надає безкоштовний доступ 
до фондів та електронних ресурсів 26 бібліотек вишів-учасниць  проекту «Єдина картка читача».     
     Видача навчальної літератури відбуватиметься згідно з розкладом, розміщеним на дошці оголошень бі-
ля вашого деканату.  

     Оформлення читацького квитка відбувається 

при першому відвідуванні бібліотеки. 

Куратор I курсу Наукової бібліотеки — Аліса Павлівна Трофименко. З будь-
яких питань стосовно бібліотеки ви можете звертатися саме до неї. 

Розташування: НЛК, кім. 204 ap.trofymenko@knmu.edu.ua 

mailto:curator-1-year@ukr.net


 

 Корпус Б, 1 поверх: відділ обслуговування науковою літературою — абонемент науко-
вої літератури та читальна зала, абонемент художньої літератури та читальна зала.    

 НЛК (Навчально-лабораторний крпус) 2 поверх: 
- абонемент 1 — 3 курсів (кімната 204),  
- абонемент 4 — 6 курсів (кімната 207),  
- читальна зала навчальної літератури  (кімната 202), 
- відділ літератури іноземними мовами (абонемент та читальна зала – кімнати 210, 212), 
- зали для самостійної роботи (кімнати 213, 214, 215, коворкінг). 
 Читальні зали гуртожитків 2, 3, 4, 5, 6 – для студентів, які там проживають. 

Основні відділи Наукової бібліотеки: 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Проскануйте QR-код 



 

Медична допомога 

На території університету розташований  медичний пункт, який є філією Студентської ліка-
рні (у корпусі Б на першому поверсі ліворуч, потім  праворуч). Тут працюють висококваліфі-
ковані спеціалісти, які допоможуть Вам при поганому самопочутті, саме тут ви зможете ук-
ласти декларацію з лікарем про медичну допомогу.  Також потрібно зауважити, що старос-
ти перед кожною сесією мають підписувати заліковки у медпункті для допуску до складан-
ня іспитів.  
     Якщо у Вас виникають якісь питання, можна звернутися до сімейного лікаря на території 
університету:  

Сушецька Аліна Сергіївна  +380 (66) 933 31 65  

https://t.me/
DR_Sushetskaia1  

     Студенти ХНМУ, які не мають угоди про медичне обслуговування, можуть укласти де-
кларацію з лікарем тут. Для цього потрібно мати при собі такі документи: 
 1.Паспорт.  
 2. Довідка з місця реєстрації. 
 3. Ідентифікаційний код. 
 4. Військовий квиток або приписне свідоцтво.   

 Отримати медичну допомогу ви також зможете у  Студентській лікарні. 

     Університет щорічно організовує медичний огляд для кожного студента  ХНМУ, а також 
його співробітників.   
 При  поганому самопочутті ви можете звернутися до Навчально-наукового медичного 

комплексу "Університетська клініка ХНМУ". Саме тут з 2 курсу ви будете проходити ме-
дичне обстеження та отримувати медичну картку. 

Розташування: м. Харків, вул. Дарвіна, 10 

Розташування: м. Харків, вул. Текстильна, 4.  

     З метою запобігання поширенню Covid-19 закликаємо пройти вакцинацію! Вакцинуймо-
ся! Щеплення для здобувачів освіти здійснюється щоденно з 9:00 до 16:00 за адресою: міс-
то Харків, вулиця Трінклера 6, перший поверх. При собі мати паспорт громадянина України. 

https://t.me/DR_Sushetskaia1
https://t.me/DR_Sushetskaia1
https://t.me/DR_Sushetskaia1
http://studhosp.city.kharkov.ua/
http://www.univerclinic.com.ua/ru/


 

Дещо про covid-19 

     Шановні студенти !!! 

     У разі виникнення симптомів гострої респіраторної хвороби (кашлю, підви-
щення температури тощо) не займайтеся самолікуванням, ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДО-
МА і одразу звертайтеся до сімейного лікаря!!! 



 

Психологічна служба університету 

     Метою психологічної служби — є психологічна підтримка, допомога в адаптації до нав-
чання, підвищення рівня психологічного та соціального благополуччя. 
 
Психологи будуть Вам корисні в наступних ситуаціях: 
 
 тривога, розгубленість, невпевненість; 
 непорозуміння, конфліктна ситуація; 
 складнощі у стосунках; 
 постійне виснаження та небажання активно діяти; 
 При необхідності, щоб вас вислухали та зрозуміли. 
 
Спеціалісти психологічної служби – кваліфіковані психологи. Зустрічі є безкоштовними. 
Ми гарантуємо Вам конфіденційність та анонімність. 

Розташування: Навчально-лабораторний корпус (пр. Науки, 4), кімната 73-А 

     Також ви можете отримати онлайн-консультацію у зручному для вас месенджері за по-
переднім записом. 
      
     До вашої уваги різноманітні майстер-класи  з розвитку комунікабельності, стресостій-
кості, впевненості у собі та багато іншого. 

Час роботи: Пн—Пт 9:00—17:00 

Telegram: @psychologist_knmu 
Эл. пошта: psychologist@knmu.edu.ua 

Контактна інформація: 

Проскануй мене! 

mailto:psychologist@knmu.edu.ua


 

     Ми знаємо, що всі студенти полюбляють смачно попоїсти.  А організм студента-медика потребує 
дуже багато енергії,тому ми зараз влаштуємо міні  екскурсію для тих, хто не хоче залишатися 
голодним. 
     
      Їдальні на території ХНМУ, де завжди дуже смачно годують, ще й за низькою ціною: 
    
1. Корпус А (2-й поверх, через коридор кафедри медичної біології, поверніть ліворуч  та йдіть в 
кінець до входу праворуч). 
 
2. УЛК (при вході одразу повертаєте ліворуч, за банкоматом). 
 
3. Головний корпус (при вході до корпусу треба спуститися на 0-й поверх (цокольний), до цього ви 
перебували на першому поверсі, та повернути ліворуч). 

Їдальні нашого університету 

     Також у самому місті Харків дуже багато місць, де можна смачно перекусити на перерві, деталь-
ніше про них ви можете дізнатися на сайті Студентської ради.  
Для переходу у розділ «Де поїсти», відскануйте QR-код. 

https://annamoroz1177.wixsite.com/sg-knmu/de-poest


 

     Розташування кафедр та інформація про них знаходиться на сайті Студентської ради 
(відскануйте QR-код). 

Кафедри хнму 

     Наш університет має розгалужену кафедральну базу. Ви можете побачити місто просто 
мандруючи з однієї кафедри на іншу, але поки що місця для вашого навчання розташовуєть-
ся недалеко  від головного корпусу ХНМУ. В  медицині  немає напрямків, які б докладно не 
досліджувалися та не вивчалися на кафедрах хірургії, акушерства, медичної косметології, 
стоматології, педіатрії тощо. 
    Саме у цьому розділі ми надаємо вам інформацію про те, на яких кафедрах будуть відбу-
ватися заняття на першому курсі. 

https://annamoroz1177.wixsite.com/sg-knmu/kafedri


 

Центр тривимірних технологій хнму 

     Завдяки Центру тривимірних технологій ХНМУ ви маєте змогу вдихнути жит-
тя в кожну сторінку нашого довідника. Для цього вам потрібно лише скачати на свій Android 
додаток за нашим посиланням. 

https://me-qr.com/1954712 

     Для того, щоб встановити додаток потрібно перейти за посиланням. Завантажуємо файл 
та  надаємо дозвіл на його встановлення. Після завантаження запустити додаток і наводити 
на сторінки. 

Ця позначка є на тих сторінках, які можна оживити в нашому додатку. 

https://me-qr.com/1954712


 

Розташування: 61022, м.Харків, пр.Науки,4. 
 

www.instagram.com/3d_knmu/ 
 

E-mail: nijao3d@knmu.edu.ua  

     Центр тривимірних технологій ННІЯО ХНМУ є структурним підрозділом, що входить до складу 
Навчально-наукового інституту якості освіти Харківського національного медичного університету 
(ННІ ЯО ХНМУ) та має такі відділи: Група з медичних технологій тривимірного моделювання та три-
вимірної візуалізації, Виробничо-дослідницька група з тривимірних технологій друку та прототипу-
вання, Група з технологій віртуальної реальності. 
     Завдяки Центру створені віртуальні навчальні програми «Віртуальна модель інтерактивного хворо-
го терапевтичного профілю», «Віртуальна модель інтерактивного хворого хірургічного профілю», 
«Віртуальний анатомічний атлас будови скелету». 
     Кожен здобувач освіти ХНМУ може долучитись до роботи Центру тривимірних технологій та опа-
нувати різні направлення IT медицини за допомогою сучасних тривимірних технологій. 

Центр тривимірних технологій 

mailto:nijao3d@knmu.edu.ua


 

Дещо про навчання 

Лекційне заняття: 

 присутній весь потік; 
 викладання матеріалу; 
 оцінки не ставляться; 
 треба уважно слухати лектора 

та конспектувати. 

Практичне заняття (семінарське): 

 відбувається перевірка знань 
студента; 

 необхідно ретельно готуватися; 
 заздалегідь конкретно сформу-

лювати усі питання щодо мате-
ріалу. 

 

     Концепція навчання 
     Освітній процес в університеті здійснюється на основі поєднання практичних, семінарсь-
ких та лекційних занять. Кожний навчальний курс складається з двох семестрів (осіннього 
та весняного), які завершуються екзаменаційною сесією, а вже потім розпочинаються кані-
кули.   
     У розкладі занять в АСУ кожний студент може знайти свою групу та кількість пар на ко-
жен день.    
     На добу може бути від однієї до чотирьох пар.  
     Кожна пара складається з двох частин по 45 хвилин, між якими  є  перерва  тривалістю  
10 хвилин для маленького відпочинку. Між парами є велика перерва у 30 хвилин, за цей 
час студенти можуть скуштувати смачненьке та за потреби дістатися  іншого корпусу.  

Тривалість занять:  

 Перша пара – 9:00-10:40   
 Друга пара – 11:10-12:50  
 Третя пара – 13:20-15:00 
 Четверта пара – 15:30-17:10 

Дізнатися про свій розклад, місцерозташування лекційної аудиторії або аудиторії для 
практичних занять, прізвище викладача можна у персональному кабінеті в АСУ! 

Відвідування всіх занять є обов’язковим, пропущені як з поважних, так і без поважних 
причин заняття ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ ОБОВ’ЯЗКОВО! 



 

Диференційний залік 
 

     Звичайно, усі чули страшні слова "сесія", "залік", "диференційований залік", "іспит". У  
той час, коли поняття «іспит» багато хто розуміє, все інші потребують пояснення.  

      

Пояснення Навчальних моментів 

     Майже щодня відбуваються практичні заняття. Окрім звичайних практичних занять, існу-
ють ще й підсумкові, які мають на меті завершити вивчену тему. На підсумкових заняттях 
викладачі перевіряють студентів на якість вивченого матеріалу, даючи підсумкові роботи, 
які можуть мати різні форми. 
     УВАГА! Дисципліни мають різну тривалість вивчення, яка необов’язково збігається з три-
валістю семестру. Завершення дисципліни передбачає складання заліку, диференційного 
заліку (дифзаліку) або іспиту.  
     Кожна кафедра має спеціально видані методичні посібники для студентів, де розміще-
но рекомендації щодо підготовки до кожного заняття. Вони є чудовими помічниками для 
повторення матеріалу. Усі методичні посібники є у вільному доступі в Репозитарії ХНМУ 
та бібліотеці. 

Залік — це форма перевірки знань з конкретної дисципліни, за результатами 
якої студенту виставляється одна з двох оцінок: «зараховано» чи «не зарахова-
но».  
     Треба намагатися навчатися добре з першого курсу, оскільки усі складені ди-
сципліни будуть позначені у дипломі. 

Дифзалік — це форма контролю для оцінення знань з предмету. Обов’язково ви-
ставляється оцінка: «Відмінно», «Добре», «Задовільно» та «Незадовільно». Про-
водиться на останньому занятті з відповідної дисципліни.   

Іспит відбувається під час екзаменаційної сесії. Є традиційною формою контро-
лю якості отриманих знань. 

Сесія — Так називається період складання іспитів з вивчених протягом семестру 
дисциплін.  



 
 

Інструкція для Асу   

     АСУ – це твій електронний журнал, котрий буде поруч у будь-яку хвилину. Для цього 

достатньо мати мобільний Інтернет чи підключитись до мережі WiFi. Тому постався 

серйозно до авторизації і обов'язково продублюй паролі у себе в блокноті/хмарному 

сховищі на телефоні, планшеті чи ноутбуці, з якого ти заходиш на сайт. 
     Для чого він? Що там можна буде дізнатись? У цьому журналі ти можеш користуватися  своїм 

розкладом, де зазвичай викладачі позначають аудиторію, та тему пари. Також після кожної пари тут  

виставляються оцінки за твою відповідь на занятті. За допомогою АСУ ти зможеш контролювати свою 

успішність, стежити за розкладом своїх занять та консультацій. 

     NB! Ваші батьки,зареєструвавшись у АСУ, також зможуть отримати доступ до всіх 

функцій, наведених вище 

 

Розклад занять 

     В АСУ ти також маєш змогу подивитися 

актуальний розклад потрібної групи, викладача, 

кафедри, аудиторії, знайти розклад певного 

студента або дізнатися, які аудиторії вільні та 

коли.  Щоб подивитися розклад своєї групи, 

заходиш в АСУ, натискаєш “Розклад”, “Розклад 

академгрупи”, обираєш свій факультет, курс, 

номер групи. 

     Про можливі зміни в розкладі тебе 

заздалегідь проінформує староста твоєї групи 

чи курсу. Також ця інформація буде розміщена 

на дошці оголошень біля деканату та в соцмережах. 

Як дізнатися про свою оцінку в АСУ? 

Лекційні заняття позначаються так: був 

присутній—«+», був відсутній—«-». За кожне 

практичне заняття виставляються оцінки від 

«2» (незадовільно) до «5» (відмінно). 

http://31.128.79.157:8080/  - посилання на АСУ ХНМУ 

Для реєстрації обов’язково використовувати корпоративну пошту! 
(дізнатися про корпоративну пошту можна у розділі: «Корпоративна пошта») 

http://31.128.79.157:8080/


 
 

Інструкція для Moodle   

Техпідтримка допоможе розібратися у таких питаннях: 

 

 проблеми з реєстрацією (наприклад, не прийшло підтвердження); 

 проблеми з роботою на різних пристроях (платформах) – ПК, смартфон (Android, Windows, ІОС); 

 банальні проблеми з навігацією. 

 

 

 На головній сторінці Moodle є: 
 відео та схеми, які поетапно розтлумачать деякі аспекти роботи в Moodle; 

 контакти техпідтримки; 

 новини стосовно роботи Moodle.  

https://t.me/moodle_khnmu—посилання на сайт Moodle ХНМУ 

Moodle  – це дистанційна платформа для навчання, на якій проходить більшість пар та лекцій он-

лайн. Кожна кафедра має свій кабінет та розділ на сайті зі своїми можливостями та завданнями: лек-

ційні аудиторії, кімнати для практичних занять, тести для контролю знань, завдання з відритими від-

повідями, різноманітні методичні матеріали.  

     Для того, щоб краще зрозуміти, як працювати у системі Moodle, перейдіть до Телеграм-каналу, 

який був створений для кращого розуміння цієї платформи. Тут ви зможете знайти відеоінструкцію, 

як користуватися системою Moodle трьома мовами, попередження про можливі лекції, а ще ви мо-

жете ставити питання, які вас цікавлять та на які ви не змогли знайти відповіді.  

Можете зателефонувати на гарячу лінію техпідтримки за номером: 0686162751  

Написати ви можете на поштову скриньку: tehotdelknmu@gmail.com                                 
     support@knmu.edu.ua 
Ці «всезнайки» працюють у будні дні (на вихідних треба ж відпочивати)  

Запрошення до Moodle надіслані вам корпоративною поштою. 

https://t.me/moodle_khnmu


 

     Корпоративна пошта — це потужний інструмент, за допомогою якого університет може 

ефективно здійснювати комунікацію. Це власна електронна пошта ХНМУ, завдяки якій здій-

снюється ділове листування між співробітниками, кафедрами та студентами. 

     В епоху швидкого розвитку інформаційних технологій пошта відкриває широкі можливос-

ті: ви можете бути впевненим в тому, що Ваш лист дійде до клієнта, а не потрапить у папку 

“Спам”, що часто трапляється у поштових сервісів. Корпоративна пошта дозволяє обирати 

необхідну кількість людей, які будуть одночасно отримувати деякі види листів.  

 

Корпоративна пошта 

Кожний з вас має окремий акаунт, який дозволяє користуватися усіма  
ресурсами університету 



 
 

Коротко про Google Meet 

Google Meet — сервіс відеотелефонного зв'язку, завдяки якому навіть під час ди-

станційного навчання ми можемо брати участь в обговоренні цікавих тем під час прак-

тичних занять, слухати захоплюючі лекції або проводити будь-які збори групи чи курсу. 

 

     Забудьте про організаційні складнощі. Просто заплануйте зустріч в календарі корпо-

ративної пошти та відправте учасникам посилання. Вам більше не потрібно турбувати-

ся, чи є у ваших друзів, викладачів  і одногрупників потрібний акаунт. Meet пропонує 

простий інтерфейс і зручні засоби для управління учасниками. Тепер провести відео-

зустріч з десятками користувачів не складніше, ніж зателефонувати. Google робить 

відеоконференції корпоративного рівня доступними для всіх. Тепер будь-який користу-

вач з обліковим записом Google може провести відеозустріч за участю до 100 осіб і 

тривалістю до 60 хвилин. Відеозустрічі — це просто. Неважливо, чи перебуваєте ви в 

конференц-залі, працюєте з комп'ютера або смартфона, — вся необхідна інформація 

про зустріч буде у вас під рукою. 
 

 

 



 

Ярмарок  
вибіркових дисциплін 



 

Ярмарок вибіркових дисциплін 

     Вибіркові дисципліни (освітні компоненти за вибором здобувача вищої освіти) – це пре-
дмети, які вводяться кафедрами університету для ефективного використання можливостей 
університету з метою підвищення конкурентоспроможності студентів та затребуваності їх на 
ринку праці.  
     Вивчення вибіркових дисциплін починається з першого курсу.  
     Право вільного вибору їх надається усім здобувачам. Перелік та кількість годин на їх ви-

вчення, форми контролю визначаються навчальним планом за відповідною освітньою про-

грамою.  

     Вибір освітніх компонентів вітчизняними здобувачами вищої освіти 1 курсу  здійсню-

ється в АСУ з 10 до 15 вересня. 

     На початку вересня поточного навчального року проводять «Ярмарок вибіркових дисци-

плін», на якому оголошують перелік вибіркових освітніх компонентів на навчальний рік та 

нормативні вимоги щодо їх вибору та вивчення. 

     На підставі вибраних здобувачами курсів складають списки здобувачів та формують їх у 

групи. Здобувач, який через хворобу не брав участі в «Ярмарку вибіркових дисциплін»,  му-

сить визначитися протягом першого робочого тижня після  одужання. Студент, який не ви-

значився в окреслений термін, рішенням декана включається до будь-якої групи. 

     Після остаточного формування груп з вивчення вибіркових освітніх компонентів, інформа-

ція вноситься до індивідуального плану здобувача.  

З цього моменту вибіркова освітня компонента стає для здобувача обов’язковою!!!  



 

Про відпочинок та можливості 



 

Міжнародні стажування 

     Сучасний світ відкриває великі можливо-
сті для студентів та молодих вчених.  
     Одним з найпопулярніших способів реа-
лізувати свій потенціал, отримати новий до-
свід, познайомитись з системою освіти в 
іншій країні та й взагалі, добре провести час 
є програми академічної мобільності. 
     По-перше, треба розібратись, що таке 
академічна мобільність. Академічна мобі-
льність—це переміщення студентів і викла-
дачів вищих навчальних закладів на певний 
період часу до іншого освітнього або науко-
вого закладу в межах або за межами своєї 
країни з метою навчання або викладання. 
     Наш університет пропонує досить велику 
кількість програм. Це і літні школи та прак-
тики в більш ніж 10 університетах-
партнерах по всьому світу, тематичні стажу-
вання. Наші студенти мають можливість 
стажуватись у  медичних закладах-
партнерах в Німеччині, Італії, Польщі, Япо-
нії, Ірані та інших країнах, де досконало ви-
вчають певні дисципліни за своїм бажан-
ням. Майже 5 років поспіль кращі студенти 
ХНМУ проходять семестрове навчання у Ві-
льнюському університеті (Литва).       
     Програми академічної мобільності—це 
чудова можливість вийти із зони комфорту, 
спробувати свої сили, представити себе та 
свою аlma mater в іншому університеті та 
країні, набути нових знань, професійних на-
вичок та досвіду, покращити мовленнєві 
навички; власноруч побачити та ознайоми-
тись з іноземним навчальним процесом та 
методикою викладання, а також з культу-
рою приймаючої країни, зустріти нових 
друзів та провести час весело, цікаво та з 
користю. 
Важливим є той факт, що період, прове-
дений за кордоном, враховується універ-

ситетом як навчання, усі оцінки, отри-
мані у закладі-партнері, перезарахову-
ються.  
     Щоб потрапити до програми, треба вчи-

тися добре та краще, відмінно. Знання іно-

земної мови, вона є важливим фактором 

під час відбору, розвивати свої наукові на-

вички, знайомся та товаришуй з науковим 

товариством студентів, аспірантів, доктора-

нтів та молодих вчених ХНМУ.  

     Спостерігати за основною сторінкою уні-

верситету на сайті так само, як і в соцмере-

жах, бо всі оголошення про конкурси, умо-

ви та дедлайни розміщуються саме там:  

Розташування: м. Харків, проспект 
Науки, 4, головний корпус, 4 поверх.  

Начальник відділу міжнародних 
зав'язків — Стащак Анжела Юріївна 

Тел.: 0577077396 

Головна сторінка офіційного сайту ХНМУ, де 
ви можете дізнаватися всі новини стосовно 
конкурсів, стажування, умов та дедлайнів. 
Скануй та переходь або натисни на гіперпо-
силання! 

https://www.instagram.com/iro_khnmu/
https://t.me/khnmuiro
https://www.facebook.com/anghelainternationalrelations
http://knmu.kharkov.ua/


 

     У нашому університеті ви маєте можливість отримати військову освіту на кафедрі меди-
цини катастроф та військової медицини. Крім обов’язкових для кожного лікаря знань екст-
ремальної медицини, університет надає можливість вивчати військові дисципліни значно 
глибше та отримати після закінчення кафедри офіцерське звання! Це може відкрити для вас 
нові горизонти, зокрема можливість подальшого навчання у Військово-медичній академії 
(м. Київ) та здобути професію військового лікаря. 

Військовий облік 

     На військовий облік треба стати у Військово-обліковому столі протягом перших двох тиж-
нів навчання студента в університеті. 

Розташування: цокольний поверх головного корпусу (проспект Науки, 4).  

Військова кафедра 



 

Студентські організації та колективи 

     Метою профспілкової організації є представництво, здійснення та захист навчальних (трудових), соціа-

льних прав та інтересів своїх членів. Завдання щодо захисту прав студентів – членів профспілки – організа-
ція виконує відповідно до Конституції України та законів України «Про об’єднання громадян», «Про профе-
сійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про освіту», «Про вищу освіту» шляхом перемовин та укла-
дання угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів ХНМУ. У своїй діяльності вона є не-
залежною від державних органів виконавчої влади, адміністрацій місцевого самоврядування, інших дер-
жавних органів, їх об’єднань, політичних партій, не підзвітною та не підконтрольною їм, вона співпрацює з 
адміністрацією університету, органами самоврядування й іншими організаціями. 
     Як долучитися? Вибори профорга відбуваються на першому курсі, від кожного факультету. Можливо, 

саме тобі варто висунути свою кандидатуру. 

     У нашому університеті є можливість не тільки навчатися та осягати медицину, а й знайти 
собі хобі або заняття до душі. Саме для цього й розроблено цей розділ, щоб ти міг спокійно 
ознайомитися та зрозуміти, куди хочеш потрапити, щоб знайти себе.  

Студентська Рада 
     Студентська Рада Харківського національного медичного університету – це основний орган студентств, 
це дружна сім’я, що об`єднує однодумців та спонукає кожного з нашої команди до дії  для покращення 
студентського життя. 
     Ця організація має єдиний склад осіб, які відповідають за честь, добробут та єднання активних і 
креативних студентів.  
     Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх 
обов’язків з одночасним захистом їхніх законних прав та інтересів, а також надання можливості 
гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку. 
     Студентська рада охоплює різні види напрямків, сприяючи розвитку наукових та творчих талантів студе-
нтів. Тому, якщо ти хочеш відкрити в собі дарування або знайти своє місце в університеті, то можеш сміли-
во приєднуватися до цієї дружної команди. 

У соціальних мережах: 

Більше інформації про Студентську раду можна дізнатися на сайті у розділі: «Інформація 
про нас» 

Профспілкова організація студентів 

Голова організації – Шапаренко Олександр 
Володимирович 

У соціальних мережах: 

http://instagram.com/profkomkhnmu
https://www.instagram.com/sg.knmu/
https://t.me/sg_knmu
https://www.facebook.com/PROFKOMKhNMU
https://www.facebook.com/student.government.KNMU/
https://annamoroz1177.wixsite.com/sg-knmu/services
https://annamoroz1177.wixsite.com/sg-knmu/services
https://t.me/profkomkhnmu


 

     Колективи, до яких ти можеш потрапити: 
 Ансамбль народного танцю «Радість»;       
 Ансамбль бального танцю «Арт-Денс»;     
 Вокальна студія «Каданс»;                              
 ВІА «Артіум»;            
 Хоровий колектив «Експресія»;                   
 Колектив худ. гімнастикі «Грація»;                
 Ансамбль сучасного танцю «A-Fam»;  
 Ліга сміху.        

Студентське наукове товариство 
     Студентське наукове товариство (СНТ) – одна з організацій ХНМУ, що допоможе розкрити 
свій талант як науковця та дослідника. 

     Слід зауважити, що кожна кафедра ХНМУ має свій гурток, де студент може більше 
пізнавати та відкривати світ медицини. Якщо у Вас виникло таке бажання, слід звернутися 
до викладача відповідної кафедри або запитати у старости потоку.  

     Чим можна займатися? Будь-хто може знайти уподобання до душі. Якщо  ти маєш соло-
в’їний голос, грацію кішки, відчуваєш ритм на повну або ж вмієш жартувати, то ти можеш 
розпочати або продовжити розвивати свої таланти у стінах нашого університету!  

0682609073 

Голова Ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
учених ХНМУ - лікар-інтерн Олеся Плєхова. 

oopliekhova.int14@knmu.edu.u

     Також активно функціонує Cor fortis 
     Чим займаються? Організацією тренінгів з базових хірургічних навичок (BSS  – Basic Surgi-
cal School) для студентів, медиків, інтернів та лікарів. Також організовують тренінги з базової 
підтримки життя (BLS – Basic Life Support). 
     Як долучитися? Пройти тренінги можуть усі бажаючі, а долучитись до команди Cor Fortis 
можна, написавши їм у соціальних мережах. Треба лише бажання та необхідна теоретична 
підготовка. 

bss.kharkiv@gmail.com  У соціальних мережах: 

Якщо хочеш потрапити до колективу, звернись до  Молодіжного Центру — пн-пт 15.00-17.00       
Варвара Новосьолова 

     Спортивні секції 

     Для активних студентів, які обожнюють спорт, завжди відкриті двері кафедри фізичного виховання.  

     Пауерліфтинг, армреслінг, ММІ, футбол, волейбол, бадмінтон, настільний теніс тощо.  

     Як долучитися? Уся інформація є на кафедрі фізичного виховання, розташованої в корпусі В. 

Молодіжний центр 

https://www.facebook.com/cor.fortis.ua/


 

     З давніх часів Харків  є студентським містом. Величезна кількість університетів об’єднує 
молодь, яка вміє не тільки здобувати сучасні знання, але й цікаво відпочивати. Ми 
розуміємо, що у великому місті є багато цікавих локацій, де можна провести вільний від 
навчання час, а тому лови наші поради! 
     Харків—це надзвичайно дивовижне місто. Тут є де прогулятися з друзями або куди схо-
дити. Ти можеш почати його вивчення з двох великих парків, розташованих у центрі: парк 
Горького та сад Шевченка.  

Відпочинок 

     Більш детально дізнатися, куди можна піти ввечері або в вільний від навчання час, мож-
на на сайті Студентської ради у розділі: «Де відпочити?». Для цього потрібно натиснути на 
лого Студентської ради або ж відсканувати QR-код. 

https://annamoroz1177.wixsite.com/sg-knmu/de-zatusiti
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