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Наглядова рада Конференція трудового колективу 

Проректор з  

адміністративно-господарчої роботи 

 Профспілковий комітет 

РЕКТОР 

Вчена рада 

Рада студентів 
Дорадчі органи 

Науково-методична рада Рада з академічної доброчесності 
Рада з забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності 

Ректорат 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи у сфері міжнародного 

співробітництва 

Проректор з наукової роботи 
Рада молодих вчених 

Науково-технічна рада 

Наукове товариство студентів, 

аспірантів та молодих вчених 

Науково-дослідна частина 

Науково-дослідний  

інститут  

Наукова бібліотека 

Відділ стандартизації 

і метрології 

Центр колективного 

користування 

Науково-аналітичний відділ 

Відділ науково-технічної 

інформаці 

Відділ  

  аспірантури, докторантури Відділ з питань 

 інтелектуальної власності 

Редакційно-видавничій 

відділ 

Відділ по роботі з 

міжнародними 

організаціями  та 

іноземними  

партнерами 

 
Відділ підготовки  

фахівців для  

зарубіжних країн та 

академічних обмінів 

 

Підготовче  

відділення для 

іноземців 

Головний інженер 

Головний механік 

 

Відділ матеріально-

технічного 

постачання 

Центральна 

котельня 

Автогосподарство 

Головний енергетик 

Дільниця з поточного 

ремонту навчальних 

корпусів та гуртожитків 

Навчальні майстерні 

Служба охорони 

матеріал.техн.пост 

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи Перший проректор 

Ресурсний центр 

ІТ-освіти і технологій  

   Навчальний відділ 

Навчально-

методичний  відділ 

Відділ зв’язків з 

виробництвом та 

сприяння 

працевлаштуванню 

  студентів і 

випускників 

Рекламно-договірний 

відділ 

Коменданти  

навчальних корпусів  

та гуртожитків 

Інформаційно- 

  аналітичне та  рекламне 

агентство  «УНІ-прес» 

Приймальна 

комісія 
 Палац культури 

студентів 

Помічники 

ректора 
Загальний 

відділ 

 

   Централізована 

бухгалтерія 

Служба 

охорони праці Другий відділ 

 

Центр 

гуманітарних 

проблем освіти 

та виховання 

молоді 

 Юридичний 

відділ 

Тендерний 

комітет 

Студентський 

відділ 

Відділ 

кадрів 

Гуртожитки 

університету 

 

Медичні 

пункти 

Студентське 

містечко 

Архів 

Перший відділ 

 

Група режиму 

К О Л Е Д Ж І 

Фаховий 

машинобудівний 
коледж 

Фаховий коледж 

ракето-космічного 

машинобудування 

Фаховий коледж 

економіки та 

бізнесу  

Жовтоводський 

промисловий фаховий 

коледж 

Психології та 

спеціальної освіти 
Юридичний 

 

Хімічний 

 

Економіки 

 

Прикладної 

математики 

 

Механіко-

математичний 

 

 Фізико - 

технічний 

 
 Медичних технологій 

діагностики та 

реабілітації 

Української й  

іноземної філології та 

мистецтвознавства 

Суспільних наук і 

міжнародних 

відносин 

 

    Систем і 

   засобів масової 

комунікації 

Біолого - 

екологічний 

 

 Фізики, електроніки 

та комп’ютерних 

систем 

 

Історичний 

Ф А К У Л Ь Т Е Т И Ц Е Н Т Р И 

  Науково-методичний 

центр післядипломної 

освіти 

  Науково-методичний 

центр довузівської 

підготовки Центри дуальної 

освіти 

Науково-методичний 

центр заочної та 

вечірньої форм 

навчання 

Палац  

спорту 

Експлуатаційно-

технічній відділ 

 Науково-навчальний центр «Присамарський 

біосферний біогеоценологічний стаціонар  

ім. О.Л.Бельгарда» 

 

Регіональний центр 

безперервної освіти 

«Придніпров’я»   Регіональний навчально-

методичний центр  

  біомоніторингової освіти  

Регіональний  навчально методичний 

центр інтенсивного навчання іноземних 

мов та підготовки до оцінювання рівня 

знань за системами міжнародних 

сертифікатів  

ННК 

«Акваріум» 
Юридична 

клініка 

       Ботанічний сад 

  Навчальна біостанція ДНУ, с. Кочережки 

Центр історії та 

розвитку 

української мови 

Штаб ЦЗ 

Регіональний дистанційний 

центр учнівських та 

студентських олімпіад 

Спортивно-

оздоровчий 

центр ДНУ 

Соціально-

психологічна 

служба  


