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Наглядова рада 

Ректор НТУ «ХПІ» 

Вчена рада 

(секретаріат Вченої 

ради) 

 

 Методична рада Ректорат 

Первинна профспілкова 
організація 

Конференція трудового 
колективу 

(загальні збори) 
Асоціація випускників 

НТУ «ХПІ» 
(громадська організація) 

Рада з якості Редакційно-видавнича рада 

Первинна профспілкова 
організація студентів 

Орган студентського 
самоврядування 

«Студентський альянс» 

Орган студентського 
самоврядування 

StudHeads 

Рада молодих вчених 
(громадська організація) 

Проректор з науково- 
педагогічної роботи 

(навчальна та методична) 

Проректор 
з наукової роботи 

Проректор з науково- 
педагогічної роботи 

(соціальна) 

Проректор з науково- 
педагогічної роботи 

(міжнародна 
діяльність) 

Проректор з науково- 
педагогічної роботи 

(адміністративно-господарча 
діяльність) 

Загально- 
університетські 

відділи 

 Навчальний відділ 

 Методичний відділ 
 Відділ забезпечення 

якості освітньої діяльності 
 Редакційно-видавничий 

відділ 
 Навчально-методичний 

відділ договірної та 
практичної підготовки 

 Приймальна комісія 
 Видавничо-

поліграфічний центр 
 Відділ із питань 

надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту 
населення 

 Відділ охорони праці 
 

 Відділ по збереженню та 
обробці документів (Архів) 

 

 Підготовчі курси 
 

 Центр «Кар’єра» 
 

 Атестаційна комісія 
 

 Військово-мобілізацій- 
ний відділ 

 

 Комісія із мобілізації 

 

 Аспірантура 

 Науково-дослідна частина 
 Відділ науково-технічної 
інформації та патентно- 
ліцензійної роботи 
 Науково-технологічний та 
навчальний центр 
 Відділ стандартизації та 
метрології 
 Служба радіаційної безпеки 
 Редакції Вісника та 
наукових журналів 
 Науково-дослідний та 
проектно-конструкторський 
інститут «Молнія» 
 Центр сучасних 
технологій у металографії і 
матеріалознавстві 
 Інститут Іоносфери 
 

 Науково-дослідні 
лабораторії 
 

 Європейський освітньо-
науково-технологічний 
центр 
 

 Центр комерціалізації 
інтелектуальної власності 
 

 SPARK стартап центр 
 

 ТОВ «Науковий парк 
НТУ «ХПІ» 

 Палац студентів 
 

 Спортивно-оздоровчий 
табір «Політехнік» 
(Фігуровка) 

 

 Науково-технічна 
бібліотека 

 

 Редакція газети 
«Політехнік» 

 

 Студмістечко 
 

 Навчально-спортивний 
 комплекс 

 

 Музей Історії НТУ «ХПІ» 
 

 Соціологічна 
лабораторія 

 

 Лагерна комісія 
 

 Студентські ради 
гуртожитків 

 Відділ міжнародних 

зв’язків 
 

 Навчально-науковий 
інститут міжнародної 
освіти 

 

 Освітній центр 
«Німецький 
технічний 
факультет» 

 

 Довузівська 

підготовка 

іноземних громадян 
 

 

 Виробничий відділ 
 

 Експлуатаційно-
технічний відділ 

 

 Відділ головного 
енергетика 

 

 Гараж 
 

 Навчально-виробничий 
центр 

 

 Відділ слабкострумових 
мереж 

 

 Відділ постачання 
 

 Головний диспетчер 
 

 Господарчий відділ 
 

 Головний механік 
 

 Головний інженер 
 

 Відділ охорони 
 

 Житлові будинки 
 

 Відділ експлуатації 
споруд 

 

 Комбінат громадського 
харчування «Славутич» 

 

 Дирекція студмістечка 

Проректор з науково- 
педагогічної роботи 
(дистанційна освіта) 

 Міжгалузевий 
інститут 
післядипломної освіти 
 

 Інформаційно-
обчислювальний 
центр 
 

 Відділ технічних 
засобів навчання 
 

 Центр дистанційної 
освіти 
 

 Центр дистанційної 
та доуніверситетської 
підготовки 
 
 

 Лікувально-
діагностичний 
науково практичний 
центр 
 

 Медико-
фармацевтична 
науково-дослідна 
лабораторія 

 Відділ кадрів 
 

 Планово-

фінансовий 

відділ 
 

 Бухгалтерія 

 Відділ 

діловодства та 

канцелярії 

 Юридичний 

відділ 
 

 Режимно-

секретний 

відділ 
 

 Центр 

медіакомунікацій 

 

 Навчально-наукові інститути  Кафедри  Коледжі 

Комісія по трудовим 

спорам 

Радник ректора 



 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ІНСТИТУТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедри Навчально-

наукового інституту 

енергетики, електроніки 

та електромеханіки 

Кафедри Навчально-
наукового інституту 

механічної інженерії i 
транспорту 

Кафедри Навчально-
наукового інституту 

комп’ютерного 
моделювання, прикладної 

фізики та математики 

Кафедри Навчально-
наукового інституту 

хімічних технологій та 
інженерії 

Кафедри Навчально-

наукового інституту 

економіки, менеджменту i 

міжнародного бізнесу 

«Парогенераторо-

будування» 

«Турбінобудування» 

«Теплотехніка та 

енергоефективні 

технології» «Двигуни 

внутрішнього згоряння» 

«Електричний транспорт та 

тепловозобудування» 

«Електричні машини» 

Електричні апарати» 

«Промислова i біомедична 

електроніка»  

«Автоматизовані 

електромеханічнi системи» 

«Електричні станції» 

«Передача електричної 

енергії» 

«Автоматизація та 

кібербезпека 

енергосистем» 

«Електроізоляційна та 

кабельна техніка» 

«Технічна кріофізика› 

«Інженерна електрофізика›  

«Загальна електротехніка» 

«Теоретичні основи 

електротехніки» 

«Комп’ютерне 

моделювання та 

інтегровані технології 

обробки тиском» 

«Ливарне виробництво» 

«Матеріалознавство» 

«Безпека праці та навколи -

шнього середовища» 

«Зварювання» 

«Технологія 

машинобудування та 

металорізальні верстати» 

«Інтегровані технології 

машинобудування ім. 

М.Ф. Семка» 

«Деталі машин та 

гідропневмосистеми» 

«Підйомно-транспортні 

машини i обладнання› 

«Гідравлічні машини імені 

Г.Ф. Проскури» 

«Теорія i системи 

автоматизованого 

проектування механізмів 

i машин» 

«Автомобіле- i 

тракторобудування» 

«Інформаційні технології i 

систем и колісних та 

гусеничних машин 

ім. О.О. Морозова» 

«Хімічна техніка та 

промислова екологія» 

«Вища математика» 

«Динаміка та міцність 

машин» 

«Комп’ютерне 

моделювання процесів та 

систем» 

«Геометричне 

моделювання та 

комп’ютерна графіка» 

«Радіоелектроніка» 

«Фізика металів i 

напівпровідників» 

«Теоретична механіка та 

опір матеріалів» 

«Фізичне 

матеріалознавство для 

електроніки та 

геліоенергетики» 

«Фізика» 

«Системи інформації імені 

В.О. Кравця» 

«Прикладна математика» 

«Комп'ютерні та 

радіоелектронні системи 

контролю та діагностики» 

«Автоматика та управління 

в технічних системах» 

«Інформаційно-

вимірювальні технології i 

системи» 

«Автоматизація 

технологічних систем та 

екологічного моніторингу 

«Хімічна технологія 

неорганічних речовин, 

каталізу та екології» 

«Технічна електрохімія» 

«Технологія кераміки, 

вогнетривів, скла та 

емалей» 

«Органічний синтез та 

нанотехнології» 

«Технологів жирів та 

продуктів бродіння» 

«Технологія переробки 

нафти, газу і твердого 

палива» 

«Біотехнологія, біофізика 

та аналітична хімія» 

«Видобування нафти, газу 

та конденсату» 

«Технологія пластичних 

мас i біологічно активних 

полімерів» 

«Інтегровані технології, 

процеси i апарати» 

«Загальна та неорганічна 

хімія» 

«Органічна хімія, біохімія 

лакофарбових матеріалів та 

покрить 

«Фізичка хімія» 

«Маркетинг 

«Економіка бізнесу i 

міжнародні економічні 

відносини» 

«Туризм i готельно-

ресторанний бізнес» 

«Менеджмент› 

«Облік і фінанси» 

«Підприємство, торгівля i 

логістика» 

«Міжкультурна 

комунікація та іноземна 

мова» 

«Загальна економічна 

теорія» 



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ІНСТИТУТИ 

 

 

 

 

 

Кафедри Навчально-
наукового інституту 

соціально-гуманітарних 
технологій 

Кафедри Навчально-

наукового інституту 

міжнародної освіти 

 

Кафедри Навчально-
наукового інституту 

комп’ютерних наук та 
інформаційних 

технологій 

Кафедри Навчально-

наукового медичного 

інституту 

«Загальна фармація» 

«Клінічна інформатика, 

функціональна діагностика 

та інформаційні технології 

в управлінні охороною 

здоров’я»  

«Клінічна лабораторна 

діагностика» 

«Організація та управління 

охороною здоров'я i 

соціальної медицини» 

«Внутрішні хвороби i 

сімейна медицина» 

«Інфекційні та паразитарні 

хвороби, дерматологія i 

паразитологія» 

«Неврологія i 

рефлексотерапія› 

«Фізична i реабілітаційна 

медицина, фізіотерапія i 

курортологія» 

«Радіологія» 

«Хірургія» 

«Психіатрія, аддиктологія, 

психотерапія та клінічна 

психологія» 

«Акушерство, гінекологія 

та репродуктологія» 

«Природничі науки» 

«Гуманітарні науки» 

«Українська мова» 

Освітній центр 

«Німецький технічний 

факультет» 

«Іноземні мови» 

«Педагогіка та психологія 

управління соціальними 

системами 

ім. ак. I.А. Зязюна» 

«Фізичне виховання» 

«Ділова іноземка мова та 

переклад» 

«Інтелектуальні 

комп’ютерні системи» 

 «Соціологія i публічне 

управління» 

«Право» 

«Філософія» 

«Українознавство, 

культурологія та історія 

науки» 

 

«Програмна інженерія та 

інтелектуальні технології 

у правління 

ім. А.В. Дабагяна» 

«Системний аналіз та 

інформаційно-аналітичнi 

технології» 

«Стратегічне управління» 

«Комп’ютерна 

математика i аналіз 

даних» 

«Інформатика та 

інтелектуальна власність» 

«Комп’ютерно інженерія 

та програмування» 

«Мультимедійнi 

інформаційні технології i 

системи» 

«Кібербезпека» 

«Інформаційні системи та 

технології» 

«Інтернет речей» 

 

Кафедра Військового 

інституту танкових 

військ НТУ «ХПІ» 

 «Військової підготовки» 


