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Вчено.і. ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з
питання: «Про затвердження квоти Вченій Раді медичного факультету

Харківсьюго національного університету імені В. Н. Каразіна»
від 26 вересня 2022 року, протокол № 15

Зважаючи  на наявність  та обґрунтування  всіх  необхідних  підстав  та на
клопотання медичного факультету Вчена рада ухвалила:

затвердити квоти виборних представників від структурних підрозділів та
виборних представників з числа студентів, аспірантів та докторантів до складу
Вчено.і. Ради  медичного  факультету  Харківського  національного  університету
імені В. Н. Каразіна:

Ng з/п Структурні підрозділи Кількістьвиборнихпредставників

1.2.3. Ка  ед  а внутрішньо.і. медицини
1

Кафедра хіру  гічних хвороб
1

Кафедра інфекційних хвороб та клінічно.і. імунологі.і.КафедранормальноЇанатомі.і.тафізіологі.і.людини
I2IІ1І

4.

5.6.7.8. Кафедра гігієни та соціально.і. медицини
1

Кафед  а загально.і. та клінічноЇ патологі.і.
і1

Ка   ед  а педіатрі.і.
1

Ка  едра загатіьно.і. практики - сімейно.і. медицини
1I1

9.10.11.12.13.14. Кафедра пропедевтики внутрішньоЇ медицини і
ізично.і.реабілітаці.і.

Кафедра акушерства та гінекологіЇ
1

Кафедра неврологі.і., психіатрі.і., наркологі.і. та
1

МедИЧНО.1.ПСИХОЛОГі.1.
Кафедра онкологі.і., радіологіЇ та радіаційно.і.

1)

медициниКафедракардіологіЇ, лабораторноЇ та функціональноЇ
1

діагностикиКафедрастоматологі.і.Центри:симуляційний  центр  медично.і.  підготовки;
1

2
навчальнии    центр    естетично.і.    медицини,    центр
післядипломноЇ Освіти,  центр  міжнародно.і. науковоЇ
досконалості медичного факультету.



до складу Вчено.і. ради медичного факультету Харківського
національного університету імені  В.Н. Каразіна за посадами входять

(частина 3 статті 36 Закону Укра.і.ни «Про вищу освіту»)
декан ( 1 )
Заступники декана (5)
Завідувачі кафедр (14)
Голова первинноЇ профспілковоЇ Організаці.і. медичного факультету ( 1 )
Голова   профспілки   студентів,   аспірантів   та   докторантів   медичного

факультету ( 1 )
Голова студентсько.і. ради медичного факультету ( 1 )

1.   Керівникам структурних підрозділів  медичного  факультету провести
вибори  представників  до  складу ВченоЇ ради  медичного  факультету.  Надати
витяги з протоколів зборів трудових колективів заступнику декана медичного
факультету Ользі ВЛАСЕНКО

Відповідальні: керівниш структурних підрозділів інституту.
Термін виконання: до 5 жовтня 2022 року.

3. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вчено.і. Ьади університету.
Відповідальна: в.о. декана медичного факультету Тетяна ЛЯдОВА.
Термін виконання: до 30 вересня 2021 р.


