
ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні Організаційного комітету 

з виборів ректора ХНМУ протокол № 

4 від 07.05.2019 

 
Графік обрання виборних представників 

з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками ХНМУ та виборних представників з числа студентів ХНМУ, які мають право 

брати участь у виборах 

 

 
 

 

 

 

 

Захід  Дата та місце 

проведення 

Час проведення відповідальні члени ОК 

Вибори делегатів 

конференції 

студентів 

Медичного коледжу 

ХНМУ 

14.05.2019 

Аудиторія 

Медичного 

коледжу 

1 курс 10.00-

10.45 

Лещина І.В. 

Кириченко О.І. 

2 курс 11.00-

11.45 

3 курс  12.00-

12.45 

4 курс 13.00-

13.45 

Конференція 

студентів  

Медичного коледжу 

ХНМУ 

14.05.2019 

Аудиторія 

Медичного 

коледжу 

Реєстрація 

делегатів 

14.00-

14.30 

Лещина І.В. 

Кириченко О.І. 

Початок  14.30 

Обрання виборних 

представників з 

числа штатних 

працівників,  

група 1 

21.05.2019 

Актова зала, 

корпус Б 

ХНМУ 

Реєстрація 

співробітників 

09.00-

10.00 

Лещина І.В. 

Ніконов В.В. 

Залюбовська О.І. 

Олентьєв Р.В. 

 

Початок зборів 10.00 

Конференція 

студентів ХНМУ 

22.05.2019 

Актова зала, 

корпус Б 

ХНМУ 

Реєстрація 

делегатів 

09.30-

10.00 

Лещина І.В. 

Маракушин Д.І. 

Ніколаєва А.О. 

Лях А.І. 
Початок  10.00 

Обрання виборних 

представників з 

числа штатних 

працівників,  

група 2 

24.05.2019 

Актова зала, 

корпус Б 

ХНМУ 

Реєстрація 

співробітників 

09.00-

10.00 

Завгородній І.В. 

Назарян Р.С. 

Хаустов М.М. 

Олентьєв Р.В. 

 

Початок зборів 10.00 

Обрання виборних 

представників з 

числа штатних 

працівників,  

група 3 

27.05.2019 

Актова зала, 

корпус Б 

ХНМУ 

Реєстрація 

співробітників 

09.00-

10.00 

Лещина І.В. 

Токарева М.В. 

Сінайко В.М. 

Олентьєв Р.В. 

 

Початок зборів 10.00 

Обрання виборних 

представників з 

числа штатних 

працівників,  

група 4 

28.05.2019 

Актова зала, 

корпус Б 

ХНМУ 

Реєстрація 

співробітників 

09.00-

10.00 

Завгородній І.В.  

В’юн В.В. 

Олентьєв Р.В. 

 
Початок 

зборів 

10.00 



 

Розподіл за групами співробітників підрозділів 

з числа штатних працівників, які не є науковими,  

науково-педагогічними та педагогічними працівниками ХНМУ  

для обрання виборних представників,  

які будуть брати участь у виборах ректора ХНМУ 

 

 

Група 1 

21.05.2019р.  Актова зала, корпус Б ХНМУ 

Реєстрація з 09.00 до 10.00 год., початок зборів о 10.00 год. 
 

Медичний коледж ХНМУ 

 

 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ 

 Поліклінічно-консультативне відділення 

Терапевтичне відділення 

Кабінет дерматології та алергології 

 

Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ 
Відділення соматичної патології стаціонару 

Ендокринологічне відділення стаціонару 

Адміністративний персонал 

Бухгалтерська служба 

Загально-обслуговуючий персонал 

Кабінет обліку та медичної статистики 

Кафедра анатомії людини 

Кафедра біологічної хімії 

Кафедра гістології, цитології та ембріології 

Кафедра патологічної фізіології імені Д.О. Альперна 

Кафедра патологічної анатомії 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Кафедра української мови, основ психології та педагогіки 

Кафедра  терапевтичної стоматології    

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

Кафедра оториноларингології 

Кафедра нейрохірургії 

Кафедра дерматології,венерології і медичної косметології 

Кафедра ортопедичної стоматології 

Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології 

Адміністративно-управлінський персонал  

(проректор, помічники ректора та проректорів,секретар) 

Навчально-методичний відділ 

Деканат І медичного факультету 

Деканат ІІ медичного факультету 

Загальний відділ 

Планово-фінансовий відділ 

Бухгалтерська служба 

Відділ кадрів 

Юридичний відділ 

 



Навчально-науковий інститут якості освіти 
Обчислювальний центр 

Відділ технічних засобів навчання 

Відділ виробничої практики 

Навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якістю освіти 

Лабораторія психологічних та соціальних досліджень 

Редакцiйно-видавничий вiддiл 

Служба з інформаційного забезпечення 

Редакція наукових журналів 

Віварій 

Різні посади (цивільний захист, музей) 

Підготовчі курси 

Підготовче відділення для іноземних громадян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Група 2 

24.05.2019р.  Актова зала, корпус Б ХНМУ 

Реєстрація з 09.00 до 10.00 год., початок зборів о 10.00 год. 
 

 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ 

Неврологічне відділення 

Фізіотерапевтичне  відділення 

Клініко-діагностична лабораторія 

Процедурний кабінет 

Кабінет функціональної діагностики 

Рентгенологічний кабінет 

 

Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ 
Приймальне відділення стаціонару 

Відділення малоінвазивної хірургії стаціонару 

Господарський персонал 

Загально-лікарняний персонал стаціонару 

Спецфонд (згідно договору з медобслуговування АТ «Світло Шахтаря» 

Централізована стерилізаційна 

 

Кафедра фармакології та медичної рецептури 

Кафедра внутрішньої медицини №2 і клінічної  імунології та алергології імені академіка Л.Т. 

Малої 

Кафедра акушерства та гінекології №1 

Кафедра хірургії  №2 

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

Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Кафедра неврології №1 

Кафедра дерматології, венерології і СНІДу 

Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини 

Кафедра педіатрії №1 та неонатології 

Кафедра пропедевтики педіатрії №1 

Кафедра дитячих інфекційних хвороб   

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства 

Кафедра акушерства та гінекології №2 

Кафедра офтальмології 

Кафедра радіології та радіаційної медицини 

Кафедра онкологiї 

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб 

Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 

Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології 

Кафедра хірургії №1 

Кафедра внутрішньої медицини №1 

Кафедра стоматології 

Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб 

Деканат ІІІ медичного факультету 

 

Деканат ІV медичного факультету 

 



Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 
Деканат V-го факультету з підготовки іноземних студентів 

Деканат VІ-го факультету з підготовки іноземних студентів 

Деканат VІІ-го факультету з підготовки іноземних студентів 

 

Відділ з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи 

Режимно-секретний відділ 

Відділ матеріально-технічного постачання 

Відділ з публічних закупівель 

Будівельна група 

Служба по організації, експлуатації та ремонту автотранспорту 

Відділ по безпеці та організації моніторингу ситуацій 

Наукова бібліотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Група 3 

27.05.2019р.  Актова зала, корпус Б ХНМУ 

Реєстрація з 09.00 до 10.00 год., початок зборів о 10.00 год. 
 

Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ 

Ортопедично-травматологічне відділення  стаціонару 

Відділення фізіотерапії та реабілітації діагностично-консультативної поліклініки 

Операційно-анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії стаціонару 

Відділення кардіохірургії з кардіореанімацією стаціонару 

Університетський стоматологічний центр 

 

Кафедра інфекційних хвороб   

Кафедра гігієни та екології №1 

Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та 

здоров'я 

Кафедра хірургії №3 

Кафедра епідеміології    

Кафедра клінічної лабораторної діагностики 

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян 

Кафедра латинської мови та медичної термінології    

Кафедра філософії 

Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики 

Кафедра медичної біології 

Кафедра пропедевтики педіатрії №2 

Кафедра фізіології   

Кафедра загальної хірургії № 2 

Кафедра іноземних мов 

Кафедра суспільних наук 

Кафедра педіатрії №2 

Кафедра медичної та біоорганічної хімії 

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки 

Служба по організації, експлуатації та ремонту будівель, споруд та комунікацій 

Студентське містечко 

Відділ охорони праці 

Їдальня 

Експлуатаційно-технічний відділ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Група 4 

28.05.2019р.  Актова зала, корпус Б ХНМУ 

Реєстрація з 09.00 до 10.00 год., початок зборів о 10.00 год. 
 

 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ 

 Адміністрація  

Центр експертної оцінки медичних оглядів працівників певних категорій  

Клініка  

Адміністрація 

Бухгалтерська служба 

Відділ кадрів 

Експлуатаційно-технічний відділ 

Обслуговуючий персонал 

Санпропускник 

Загально-лікарняний персонал 

Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ 

Неврологічне відділення стаціонару 

Загально-поліклінічний персонал діагностично-консультативної поліклініки 

Всі кабінети діагностично-консультативної поліклініки 

Медична реєстратура діагностично-консультативної поліклініки 

Клініко-діагностична лабораторія діагностично-консультативної поліклініки 

Рентгенологічне відділення  діагностично-консультативної поліклініки 

Кабінет функціональної діагностики, ультразвукової діагностики, ендоскопічних досліджень 

діагностичного відділення  діагностично-консультативної поліклініки 

Кафедра   внутрішньої медицини №3 та ендокринології 

Кафедра психіатрії,наркології та медичної психології 

Кафедра загальної хірургії № 1 

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії 

Кафедра травматології та ортопедії 

Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. 

Бокаріуса 

Кафедра гігієни та екології №2 

Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії 

Кафедра мікробіології,вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова   

Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології      

Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги ортопедії та травматології 

Кафедра неврології №2    

Господарський відділ 

Деканат стоматологічного факультету 

Навчально-науковий інституту післядипломної освіти ХНМУ 

Відділ міжнародних зв'язків 

Відділ обробки інформації з лікувальної роботи 

Науковий відділ 

Служба з питань інтелектуальної власності 

 


