Наказ №176 від 07.12.2018 року

Про доповнення та внесення змін
до наказу від 26.12.2014 № 193
«Про затвердження структури
Хмельницького
національного
університету»
У зв’язку зі змінами назв структурних підрозділів та з метою оновлення
організаційної структури університету відповідно до Статуту Університету та
рішення Вченої ради університету від 29.11.2018 року,НАКАЗУЮ:
1. Затвердити організаційну структуру університету :
Реєстрацій
Найменування підрозділу університету
ний індекс
012
Гуманітарно-педагогічний факультет
154
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії
155
Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
135
Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного
мистецтва
125
Кафедра української філології
131
Кафедра екології
128
Кафедра психології та педагогіки
149
Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки
150
Кафедра слов’янської філології
047
Ресурсний інформаційно-консультативний центр психологічної
підтримки
013
Факультет міжнародних відносин
140
Кафедра міжнародних економічних відносин
152
Кафедра міжнародних відносин та туризму
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Кафедра германської філології та перекладознавства
Кафедра іноземних мов
Кафедра практики іноземної мови та методики викладання
Кафедра філософії і політології
Відділ по роботі з іноземними студентами
Факультет інженерної механіки
Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності
Кафедра основ проектування
Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії
Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних
систем
Кафедра технології машинобудування
Кафедра зносостійкості і надійності машин
Факультет програмування та комп’ютерних і
телекомунікаційних систем
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Кафедра фізики і електротехніки
Кафедра телекомунікацій і комп’ютерно-інтегрованих технологій
Кафедра телекомунікацій та радіотехніки
Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж
Кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування
Навчальний центр з впровадження у навчальний процес норм
рамок кваліфікацій
Факультет технологій та дизайну
Кафедра хімії та хімічної інженерії
Кафедра технології і конструювання швейних виробів
Кафедра технології і конструювання виробів зі шкіри
Кафедра дизайну
Кафедра рисунку та проектної графіки
Факультет економіки і управління
Кафедра економічної теорії
Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці
Кафедра економіки підприємства та підприємництва
Кафедра фінансів, банк. справи та страхування
Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва
Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування
Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної
справи
Кафедра обліку, аудиту та оподаткування
Кафедра управління персоналом і економіка праці
Навчальні та інформаційно-комунікаційні центри
Навчальний центр заочно-дистанційної освіти
Інформаційно-комп’ютерний центр
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Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти ( у т.ч.
підготовче відділення)
Центр аналітики, моніторингу та організації навчального процесу
Центр професійного розвитку викладачів
Центр культури та естетичного виховання студентів
Науково-дослідна частина
Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій
Сектор науково-організаційної та аналітичної роботи
Сектор супроводу та обміну результатів науково-дослідної роботи
Навчально-наукові виробничі центри
Лабораторія композиційних матеріалів
Інші структурні підрозділи
Ректорат
Наукова бібліотека
Бухгалтерія
Відділ аспірантури та докторантури
Навчальний відділ
Навчально-методичний відділ
Відділ навчально-виховної роботи
Редакційно-видавничий відділ
Відділ технічних засобів навчання
Відділ ліцензування, акредитації та підготовки документів про
вищу освіту
Відділ інформаційного менеджменту та працевлаштування
випускників
Відділ міжнародних зв’язків
Відділ забезпечення якості вищої освіти
Відділ кадрів
Відділ канцелярії
Планово-фінансовий відділ
Відділ інформаційно-технічного забезпечення
Відділ обробки інформації
Відділ естетики та дизайну
Відділ маркетингу
Господарський відділ
Відділ матеріально-технічного забезпечення
Експлуатаційно-технічний відділ
Відділ експлуатації автотранспорту, вентиляційних систем та
ліфтів
Відділ обслуговування та експлуатації електромереж
Лабораторія з монтажу, технічному обслуговуванню охороннопожежної і газової сигналізації та системи оповіщення
Навчально-науково-виробнича лабораторія відновлювальних
джерел енергії
Відділ охорони праці
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Відділ охорони та перепускного режиму
Військово-мобілізаційний відділ
Навчально-виробнича майстерня
Навчально-виробнича швейна лабораторія
Міжкафедральна
навчальна
науково-експериментальна
лабораторія
Регіональний
інформаційно-інноваційний
центр
з
енергозбереження
Студентське містечко

2. Даний наказ розмістити на офіційному веб-сайті Хмельницького
національного університету (наказ від 21.12.2017 № 190 «Про оприлюднення
інформації щодо діяльності Хмельницького національного університету на
офіційному веб-сайті»)
4 Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора,
проректора з науково-педагогічної та наукової роботи Войнаренка М. П.
5. Завідувачу відділу канцелярії Бондар Л. М. наказ довести до відома
виконавців.
Ректор
Проект наказу вносить
Проректор з НПР
______________Матюх С.А.

Скиба М.Є.
ПОГОДЖЕНО
Перший проректор,
проректор з науковопедагогічної та наукової роботи
_________________ Войнаренко М.П.
Начальник відділу кадрів
___________________Мартинюк І.С.
Начальник планово-фінансового відділу
___________________ Заржицька О.П.

