
Підпорядкованість структурних підрозділів відповідним 

проректорам та реєстр положень про структурні підрозділи 

(відповідно до штатного розкладу) 

 
 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 

1 Ректор  Визначена Законом і 

контрактом 

1.1 Бухгалтерська служба,  № ___ 

2016 р. 

Прямого підпорядкування 

ректору. Проректору з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальному за 

господарську діяльність) 

1.2 Юридичний відділ, 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

№ 46 

від 22.03.2012 р. 

 

Прямого підпорядкування 

ректору. Першому проректору 

1.3 Служба з охорони праці  Прямого підпорядкування 

ректору. Першому проректору 

1.4 Провідний інженер з 

пожежної безпеки 

 Прямого підпорядкування 

ректору. Проректору з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальному за 

господарську діяльність) 

1.5 Навчально-випробувальна 

лабораторія                                               

ім. В.К. Нікітіна 

Присвоєно ім'я 

№ 158 

Від 09.12.2011 р. 

Прямого підпорядкування 

ректору. Проректору з наукової 

роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 

2 ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР 

Проректор, відповідальний 

за навчально-виховну та 

організаційну роботу 

  

Визначено контрактом або 

посадовими обов’язками 

 

2.1 

 

Вчений секретар 

 Підпорядкований першому 

проректору*. Проректору з 

наукової роботи*** 

 

2.2 

Відділ організації 

працевлаштування студентів 

№ 158 

від 03.10.2011 р. 

 

Першому проректору 

2.3 Психологічна служба №148 

від 17.11.2016 р. 

Першому проректору 

 

2.4 

 

Приймальна комісія 

Положення 

затверджується 

щорічно 

 

Першому проректору 

2.5 Студентське містечко, 

організаційно-виховна 

робота (робота з 

студентським 

самоврядуванням) поселення 

студентів, оплата за 

проживання 

 Першому проректору, гуртожитки 

№№ 1, 2, 4, 5, 6, 7; 

Проректору з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальному за роботу з 

іноземними громадянами) 

гуртожиток № 3 

2.6 Відділ кадрів Пр. № 146 

Від 20.06.2013 р. 

Першому проректору 

2.7 Військово-мобілізаційний 

підрозділ 

Пр. № 166 від 

28.12.2017 р. 

Першому проректору 

2.8 Помічник проректора з 

виховної роботи 

 Першому проректору 

2.9 Профспілковий комітет 

(Первинна профспілкова 

організація) 

Статут ЦК 

профспілки 

працівників 

освіти і науки 

України 

Безпосередньо комунікує з 

Першим проректором 

2.10 Первинна профспілкова 

організація студентів 

 Першому проректору 

 

2.11 

 

Студентський клуб 

 

  

Першому проректору 

2.12 Рада студентського 

самоврядування 

 Першому проректору 

2.13 Спортклуб  Першому проректору 

 

2.14 

 

Центр освітніх послуг 

 

Положення 

 

Створено № 99                               

від 27.08.18 р. 

№ 155 

від 01.01.19 р. 

 

Першому проректору 

 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 

2.15 Служба цивільного захисту  Першому проректору 

2.16 Гуманітарна рада  Першому проректору 

2.17 Студентські олімпіади  Першому проректору 

2.18 Конкурси: 

- Вища школа 

Харківщини-кращі 

імена 

- Студентські міського, 

обласного та 

республіканського 

рівня 

  

 

 

Першому проректору 

 

2.19 Організаційна робота:  

 - виготовлення та видання 

студентських білетів, 

дипломів з додатками; 

- зарахування та 

відрахування 

студентів; 

- стипендіальна комісія, 

іменні стипендії; 

- оплата праці 

професорсько-

викладацького складу 

  

 

 

 

 

Першому проректору 

 

2.20 АВТОМОБІЛЬНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

№ 15 

від 30.01.2015 р. 

Першому проректору 

2.21 Кафедра автомобілів 

 

Кафедра автомобілів 

ім. А.Б. Гредескула 

 

№ 158 

від 09.12.2016 р. 

 

Першому проректору 

2.22 Лабораторія кафедри 

автомобілів 

 Першому проректору.** 

Проректору з наукової роботи*** 

 

 

2.23 

Лабораторія швидкісних 

автомобілів 

Навчально-науково-

випробувальна лабораторія 

швидкісних автомобілів 

імені В.К. Нікітіна 

№ 203 від 

30.12.2011 р. 

Присвоєне ім’я 

№ 158 

від 09.12.2016 р. 

 

Першому проректору. ** 

Проректору 

 з наукової роботи*** 

 

 

 

2.24 

Кафедра технічної 

експлуатації та сервісу 

автомобілів 

 

Кафедра технічної 

експлуатації та сервісу 

автомобілів 

ім. М.Я. Говорущенка 

 

 

 

№ 158 від 

09.12.2016 р. 

 

 

 

Першому проректору 

 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 

2.25 Лабораторія кафедри ТЕСА  Першому проректору. ** 

Проректору з наукової роботи*** 

2.26 Кафедра двигунів 

внутрішнього згоряння 

 Першому проректору 

 

2.27 Лабораторія кафедри ДВЗ  Першому проректору. ** 

проректору з наукової роботи*** 

2.28 Кафедра технології 

машинобудування та 

ремонту машин 

  

Першому проректору 

 

2.29 Лабораторія каф. ТМ та РМ  Першому проректору. ** 

Проректору з наукової роботи*** 

2.30 Кафедра деталей машин та 

теорії машин та механізмів 

 Першому проректору 

 

2.31 Лабораторія кафедри 

ДМ та ТММ 

 Першому проректору. ** 

Проректору з наукової роботи*** 

 

 

2.32 

 

 

Кафедра автомобільної 

електроніки 

Передано з 

факультету КТ 

та мехатроніки                    

№ 121 

від 17.10.2016 р. 

 

 

Першому проректору 

 

2.33 Лабораторія комплексної 

діагностики автомобілів 

 Першому проректору. ** 

Проректору з наукової роботи*** 

 

 

2.34 

 

 

Кафедра фізики 

Передано з 

факультету КТ 

та механіки                    

№ 121 

від 17.10.2016 р. 

 

 

Першому проректору 

 

2.35 Лабораторія каф. фізики  Першому проректору. ** 

Проректору з наукової роботи*** 

2.36 Кафедра теоретичної 

механіки і гідравліки 

 Першому проректору 

 

2.37 Лабораторія гідравліки  Першому проректору. ** 

Проректору з наукової роботи*** 

2.38 ДОРОЖНЬО-

БУДІВЕЛЬНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

  

Першому проректору 

 

2.39 

 

 

 

 

 

Кафедра будівництва та 

експлуатації доріг 

 

 

 

Кафедра будівництва та 

експлуатації доріг 

імені О.К. Бірулі 

 

Присвоєно ім’я 

О.К. Бірулі 

№ 158 від 

09.12.2016 р. 

 

№ 132 від 

04.10.2019 р. 

 

 

 

Першому проректору 

 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 
2.40 Лабораторія грунтознавства  Першому проректору. ** 

Проректору з наукової роботи*** 

2.41 Кафедра вишукувань та 

проектування доріг 

Кафедра проектування доріг, 

геодезії і землеустрою 

 

 

Перейменування 

та Положення                

№ 132                            

від 07.11.17 р. 

 

 

Першому проректору 

 

2.42 Навчальна лабораторія 

геодезії 

№ 135 

від 05.10.18 р. 

Першому проректору 

 

 

 

 

2.43 

Кафедра технології 

дорожньо-будівельних 

матеріалів 

 

Кафедра технології 

дорожньо-будівельних 

матеріалів та хімії 

 

Кафедра технології 

дорожньо-будівельних 

матеріалів та хімії імені                                   

В.І. Волкова 

 

Положення 

 

 

 

 

Перейменування 

№ 121                            

від 17.10.16 р. 

 

Присвоєно ім’я 

В.І. Волкова 

№ 158 

від 09.12.2016 р. 

 

№ 125 

від 01.10.2019 р.  

 

 

 

 

 

Першому проректору 

 

2.44 Лабораторія кафедри ТДБМ  Першому проректору. ** 

Проректору з наукової роботи*** 

2.45 Кафедра мостів, конструкцій 

та будівельної механіки 

  

Першому проректору 

 

2.46 Навчальна лабораторія опору 

матеріалів та будівельних 

конструкцій кафедри мостів, 

конструкцій та будівельної 

механіки 

 

№ 174                            

від 28.12.2018 р. 

 

 

 

Першому проректору 

 

 

2.47 

 

Кафедра інформатики і 

прикладної математики 

 

 

Положення 

Створена № 121 

від 17.10.2016 р. 

на базі ліквідації 

Факультету 

мехатроніки 

№ 158 

 від 23.11.18 р. 

 

Першому проректору 

 

2.48 Лабораторія каф. 

інформатики і прикладної 

математики 

 Першому проректору. ** 

Проректору з наукової роботи*** 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 
2.49 Навчальна та науково-

дослідна лабораторія 

«Фізико-хімічні дослідження 

компонентів техногенного 

середовища» 

  

Першому проректору. ** 

Проректору з наукової роботи*** 

 

2.50 Кафедра екології № 128 

 від 02.10.19 р. 

Першому проректору 

 

2.51 Навчальна лабораторія 

екологічної безпеки кафедри 

екології  

№ 129 

 від 02.10.19 р. 

Першому проректору 

 

2.52 МЕХАНІЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

 Першому проректору 

 

2.53 Підйомно-транспортних, 

будівельних машин і 

обладнання 

 

Кафедра будівельних та 

дорожніх машин 

 

Кафедра будівельних та 

дорожніх машин імені А.М. 

Холодова 

 

Положення 

 

 

 

Перейменована 

№ 31 від 

09.02.2009 р. 

 

№ 158 

від 09.12.16 р. 

 

 

№ 99                            

від 04.07.19 р. 

 

 

 

 

 

Першому проректору 

 

2.54 Навчальна лабораторія 

кафедри будівельних та 

дорожніх машин імені А.М. 

Холодова 

 

№ 99                            

від 04.07.19 р 

 

Першому проректору 

 

2.55 Навчальний полігон 

механічного факультету 

 Першому проректору 

2.56 Кафедра автоматизації та 

комп'ютерно-інтегрованих 

технологій 

№ 133  

від 04.10.19 р. 

 

Першому проректору 

2.57 Навчальна лабораторія 

автоматизації та 

комп'ютерно-інтегрованих 

технологій 

 

№ 133  

від 04.10.19 р. 

 

Першому проректору 

2.58 Кафедра метрології та 

безпеки життєдіяльності 

№ 173 від 

28.12.18 р. 

Першому проректору 

2.59 Навчальна лабораторія 

метрології та охорони праці 

кафедри метрології та 

безпеки життєдіяльності 

 

№ 173 від 

28.12.18 р. 

 

Першому проректору 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 
2.60 Кафедра інженерної та 

комп’ютерної графіки 

Пр. № 155 

від 28.12.17 р. 

Першому проректору 

2.61 Іноземних мов Створена  № 121 

від 17.10.16 р. 

Першому проректору 

 

 

 

 

 

2.62 

 

 

 

 

 

Комп’ютерних технологій і 

мехатроніки 

Створена  

наказом № 121 

від 17.10.16 р. на 

базі кафедри 

інформаційних 

технологій та 

мехатроніки  

факультету 

комп’ютерних 

технологій і 

мехатроніки 

 

 

 

 

 

Першому проректору 

2.63 Навчально-наукова 

лабораторія комп’ютерної 

діагностики 

 

Положення 

№ 58                             

від 18.04.2008 р. 

 

№ 203  

від 30.12.15 р.  

 

Першому проректору. ** 

Проректору з наукової роботи*** 

2.64 Технології металів та 

матеріалознавства 

Технології металів та 

матеріалознавства імені О.М. 

Петриченка 

 

Положення 

 

 

 

№ 158 від 

09.12.16 р. 

 

 

№ 152 від 

31.10.18 р. 

 

 

 

Першому проректору 

 

2.65 

Навчальна лабораторія 

технології конструкційних 

металів та матеріалів 

№ 152 від 

31.10.18 р. 

 

Першому проректору 

2.66 ФАКУЛЬТЕТ 

ТРАНСПОРТНИХ 

СИСТЕМ 

  

Першому проректору 

2.67 Кафедра транспортних 

технологій 

Наказ № 42 

від 03.03.11 р. 

 

Першому проректору 

2.68 Кафедра організації і безпеки 

дорожнього руху 

Перейменована 

Наказ № 42 

від 03.03.11 р. 

 

Першому проректору 

2.69 Філософії та педагогіки 

професійної підготовки 

 

 

Кафедра філософії та 

політології 

Перейменування 

№ 121                                     

від 17.19.16 р. 

Положення                   

№ 156 

від 28.12.17 р. 

 

 

Першому проректору 

 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 
2.70 Кафедра українознавства  Першому проректору 

 

2.71 Кафедра вищої математики № 176 

від 28.12.18 р. 

Першому проректору 

 

 

2.72 

 

Транспортних систем і 

логістики 

Створена                    

наказ № 42 

від 03.03.11 р. 

 

Першому проректору 

 

 

2.73 

ФАКУЛЬТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ТА 

БІЗНЕСУ 

  

Першому проректору 

 

2.74 Кафедра економіки 

підприємств 

 

Економіка і підприємництво 

 

 

Перейменування 

№ 83 

від 30.06.17 р. 

 

 

Першому проректору 

 

2.75 Кафедра менеджменту 

 

 

Управління та 

адміністрування 

 

Кафедра менеджменту 

Положення 

№ 135                             

від 09.06.15 р. 

Перейменування 

№ 83 

від 30.06.17 р. 

 

 

 

Першому проректору 

 

2.76 Кафедра «Обліку та аудиту» 

Кафедра «Обліку, 

оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин» 

 

Кафедра «Облік і 

оподаткування» 

 

Перейменування 

№ 90 

від 29.06.18 р. 

 

Перейменування 

№ 107 

від 21.09.20 р. 

 

 

 

 

 

 

Першому проректору 

 

2.77 Кафедра фізичного 

виховання та спорту 

№ 124                               

від 28.09.18 р. 

Першому проректору 

 

 * - Що торкається роботи Вченої ради університету; 

 ** - Що торкається навчального процесу; 

 *** - Що торкається наукових досліджень та робіт; 

 **** - Що торкається навчального процесу у іноземних громадян 
 

 

 

 

 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 

3 ПРОРЕКТОР З 

НАУКОВОЇ РОБОТИ 
 Контрактом або посадовими 

обов’язками 

3.1 Науково-дослідна частина 

 

Зміни 

№ 160 

від 05.11.12 р. 

№ 161 

від 28.12.17 р. 

 

Проректор з наукової роботи 

 

3.2 

Відділ організації та 

координації наукових 

досліджень 

№ 160 

від 05.11.12 р. 

 

Проректор з наукової роботи 

 

3.3 

Науково-дослідна 

лабораторія нових 

дорожньо-будівельних 

матеріалів 

 

№ 65                                     

від 18.04.14 р. 

 

Проректор з наукової роботи 

 

 

3.4 

Науково-дослідна 

лабораторія по обстеженню 

та випробуванню мостів 

№ 66                                   

від 18.04.14 р. 

 

Проректор з наукової роботи 

 

 

3.5 

Наукова дорожньо-

випробувальна лабораторія  

№ 67 

від 18.04.14 р. 

Проректор з наукової роботи 

 

 

 

3.6 

Сектор інтелектуальної 

власності 

 

Відділ 

інтелектуальної власності 

№ 160                               

від 05.11.12 р. 

 

Перейменування 

та положення 

№ 108                          

від 29.09.17 р. 

 

 

Проректор з наукової роботи 

 

3.7 Наукові групи № 138 від  Проректор з наукової роботи 

 

 

3.8 

 

 

Докторантура 

  

Проректор з наукової роботи. 

Проректору з науково-педагогічної 

роботи (відповідальному по роботі                                      

з іноземними громадянами) ***** 

3.9 Наукове товариство 

молодих вчених 

 Проректор з наукової роботи 

 

3.10 Транспортна академія 

України (СВНЦ ТАУ) 

 Проректор з наукової роботи 

 

3.11 Виставковий комплекс  Проректор з наукової роботи 

3.12 п. 2.1*** 

Вчений секретар (конкурс 

студентських наукових 

робіт, Спеціалізовані Вчені 

Ради, наукові конференції) 

 Проректор з наукової  

роботи*** 

3.13 п. 2.22*** 

Лабораторія кафедри 

автомобілів 

 Проректор з наукової  

роботи*** 

 

 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 
 

 

 

3.14 

 

 

 

 

п. 2.23*** 

Лабораторія швидкісних 

автомобілів 

 

Навчально-випробувальна 

лабораторія швидкісних 

автомобілів ім. В.К. 

Нікітіна 

№ 203 

від 30.12.11 р.  

 

 

Присвоєно імя 

№ 158 

від 09.12.16 р. 

 

 

 

Проректор з наукової  

роботи*** 

 

 

 

3.15 п. 2.25*** 

Лабораторія кафедри ТЕСА 

 Проректор з наукової  

роботи*** 

3.16 п. 2.27*** 

Лабораторія кафедри ДВЗ 

 Проректор з наукової  

роботи*** 

 

3.17 

п. 2.29*** 

Лабораторія кафедри                          

ТМ та РМ 

 Проректор з наукової  

роботи*** 

 

3.18 

п. 2.31*** 

Лабораторія кафедри                          

ДМ та ТММ 

 Проректор з наукової  

роботи*** 

 

3.19 

п. 2.33*** 

Лабораторія комплексної 

діагностики автомобілів 

 Проректор з наукової  

роботи*** 

 

3.20 

п. 2.35*** 

Лабораторія кафедри 

фізики                          

 Проректор з наукової  

роботи*** 

3.21 п. 2.37*** 

Лабораторія гідравліки                          

 Проректор з наукової  

роботи*** 

3.22 п. 2.40*** 

Лабораторія грунтознавства 

 Проректор з наукової  

роботи*** 

3.23 п. 2.44*** 

Лабораторія кафедри ТДБМ 

 Проректор з наукової  

роботи*** 

 

3.24 

п. 2.48*** 

Лабораторія кафедри 

інформатики і прикладної 

математики 

  

Проректор з наукової  

роботи*** 

3.25 п. 2.49*** 

Навчальна та науково-

дослідна лабораторія 

«Фізично-хімічні 

дослідження компонентів 

техногенного середовища 

  

Проректор з наукової  

роботи*** 

3.26 п. 2.63*** 

Навчально-наукова 

лабораторія комп’ютерної 

діагностики 

Положення 

№ 58 

від 18.04.2008 р. 

 

№ 203                               

від 30.12.15 р. 

 

 

Проректор з наукової  

роботи*** 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 
 

 

 

3.27 

 

 

 

Аспірантура 

 

 

№ 98 

від 04.07.19 р. 

Проректору  

з наукової роботи. *** 

 Проректору з науково-педагогічної 

роботи (відповідальному по роботі з 

іноземними громадянами) **** 

Проректору з навчально-наукової 

роботи (відповідальному за 

навчальну та методичну роботу) 

****** 

 

3.28 

Спеціалізовані Вчені Ради 

по захисту дисертацій 

доктора наук та доктора 

філософії 

  

Проректор з наукової роботи 

 

3.29 Науково-технічна рада  Проректор з наукової роботи 

3.30 Фахові журнали ХНАДУ  Проректор з наукової роботи 

 

*** - Що торкається науково-дослідних робіт; 

**** - Що торкається навчального процесу у іноземних громадян; 

***** - Що торкається іноземних громадян; 

****** - Що торкається 3-го рівня навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 

 

 

4 

ПРОРЕКТОР з науково-

педагогічної роботи 

(ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПО 

РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ 

ГРОМАДЯНАМИ)  

  

Контрактом 

чи посадовими обов’язками 

 

4.1 

 

Факультет підготовки 

іноземних громадян 

 

Положення 

№ 70                                 

від 02.06.17 р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний по роботі з 

іноземними громадянами) 

 

 

4.2 

 

Відділ міжнародних 

зв’язків 

 

Положення 

від 10.04.2013 р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний по роботі з 

іноземними громадянами) 

 

4.3 

 

Кафедра філології 

Кафедра філології та 

лінгводидактики 

 

 

Наказ № 136 

від 05.10.18 р.  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний по роботі з 

іноземними громадянами) 

 

4.4 

 

Кафедра природничих та 

гуманітарних дисциплін 

Наказ № 144 

від 15.05.2012 р. 

Положення 

ПСП 1.2.8.7-

0:2012 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний по роботі з 

іноземними громадянами) 

 

4.5 

 

Навчально-методичний 

кабінет 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний по роботі з 

іноземними громадянами) 

 

4.6 

 

Редакція газети 

«Автодорожник» 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний по роботі з 

іноземними громадянами) 

 

4.7 

 

Кімната історії ХНАДУ 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний по роботі з 

іноземними громадянами) 

 

4.8 

 

Кафедра мовної підготовки 

Наказ № 144 

від 15.05.2012 р. 

Положення 

ПСП 1.2.8.7-

0:7012 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний по роботі з 

іноземними громадянами) 

 

4.9 

Відповідальний з 

оформлення наглядної 

агітації в ХНАДУ 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний по роботі з 

іноземними громадянами) 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 
 

 

4.10 

п. 2.8** 

Студентське містечко, 

організаційно-виховна 

робота, поселення 

студентів, оплата за 

проживання.  

Гуртожиток № 3 

  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний по роботі з 

іноземними громадянами) 

 

4.11 

 

п. 3.27**** 

Аспірантура 

 

№ 98                                     

від 04.04.19 р.  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний по роботі з 

іноземними громадянами) **** 

 

 

4.12 

 

по п. 3.8***** 

Докторантура 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний  

по роботі з іноземними 

громадянами) ***** 

 

** - Що торкається офіційного сайту ХНАДУ; 

**** - Що торкається навчального процесу у іноземних громадян; 

***** - Що торкається іноземних громадян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 
 

 

5 

ПРОРЕКТОР З 

НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ                                    

(відповідальний за 

господарську діяльність) 

  

Контрактом або посадовими 

обов’язками 

 

5.1 

 

Відділ матеріально-

технічного постачання 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.2 

 

Господарський відділ 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.3 

 

 Відділ охорони 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.4 

Студентське містечко 

(адміністративно-

господарська діяльність, 

директор студмістечка) 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.5 

 

Пральня 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.6 

 

Їдальня 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.7 

 

Експлуатаційно-технічний 

відділ 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.8 

 

Будівельна дільниця 

 

01.2015 р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

5.9 Автоматична телефонна 

станція 

 

Головний енергетик 

 

 

Перейменування 

№ 78                               

від 22.06.17 р. 

Положення № 95 

від 01.09.17 р. 

 

 

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 
 

5.10 

 

Ремонтна майстерня 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.11 

  

Автогосподарство 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.12 

 

Автостоянка 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.13 

 

Курси підготовки водіїв 

 

№ __ 2014 р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.14 

 

Група тендерних закупівель 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.15 

 

Канцелярія 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.16 

 

Архів 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.17 

 

Відділ утилізації 

дорогоцінних металів 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.18 

 

Головний інженер 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

5.19 

Провідний інженер 

(відповідальний за 

протипожежну безпеку) 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за господарську 

діяльність) 

 

 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 
 

6 

ПРОРЕКТОР З 

НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ                                    

(відповідальний за 

навчальну та методичну 

роботи) 

  

Визначено контрактом або 

посадовими обов’язками 

 

 

6.1 

 

Відділ управління якістю 

навчання і стандартизації. 

Відділ акредитації, 

стандартизації та якості 

навчання 

 

 

Перейменування 

наказ № 101 

від 27.08.18 р. 

Положення 

наказ № 114 

від 12.09.2018 р. 

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за навчальну та 

методичну роботи) 

 

6.2 

 

Навчальний відділ 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за навчальну та 

методичну роботи) 

6.3 Лабораторія інноваційних 

технологій в освіті 

№ 177 

від 20.12.2011 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за навчальну та 

методичну роботу) 

6.4 Підготовче відділення  

 

Виділено в самостійний 

структурний підрозділ – 

підготовче відділення 

ХНАДУ 

Створене № 66 

від 17.04.12 р. 

 

№ 94 

від 20.08.16 р. 

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за навчальну та 

методичну роботи) 

 

 

6.5 

 

 

Аспірантура****** 

 

№ 98  

від 01.04.15 р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за навчальну та 

методичну роботи)****** 

 

6.6 

 

Методична рада 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за навчальну та 

методичну роботи) 

 

6.7 

 

Інформаційно-

обчислювальний центр 

 

№ 170 

від 01.10.2015 р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за навчальну та 

методичну роботу) 

 

6.8 

 

Наукова бібліотека 

 

№ 34 

від 06.02.13 р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за навчальну та 

методичну роботи) 

 



 

 

№ 

 

Найменування  

структурного 

підрозділу 

Наказ  

по ХНАДУ, 

яким 

затверджено 

положення 

 

 

Рівень підпорядкування 

1 2 3 4 
 

6.9 

 

Видавництво ХНАДУ 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за навчальну та 

методичну роботи) 

 

6.10 

 

Відповідальний за 

оформлення офіційного 

сайту ХНАДУ 

(Лабораторія інноваційних 

технологій в освіті.) 

 

  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за навчальну та 

методичну роботи) 

 

 

6.11 

 

Науково-методичні 

конференції 

 Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(відповідальний за навчальну та 

методичну роботи) 

 

****** - Що торкається 3-го рівня навчання 

 


