
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ програмування та 
супроводження 

програмного  
забезпечення 

Відділ 
телекомунікаційних 

мереж та 
адміністрування 

Поліграфцентр 

Сервісний центр 

Відділ забезпечення 
електронного 

документообігу та захисту 
інформації 

Відділ забезпечення 
навчального процесу та 

інформаційної підтримки 

Науково-дослідна 
лабораторія охорони 

праці і навколишнього 
середовища 

 

Відділ комплектування 
та наукової обробки 

 
 Відділ обслуговування і 

зберігання фондів 
 

Гуртожиток №1 
Гуртожиток №2 
Гуртожиток №3 
Гуртожиток №4 
Гуртожиток №5 

 

Національний університет  
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Навчально-науковий 
інститут фінансів, 

економіки, управління та 
права 

 

1. Кафедра фінансів,  
банківського бізнесу та 
оподаткування 
2. Кафедра публічного 
управління, 
адміністрування та права 
3. Кафедра економіки 
підприємництва та 
маркетингу. 
4. Кафедра економічної 
теорії та економічної 
кібернетики  
5. Кафедра менеджменту 
і логістики. 
6. Кафедра міжнародних 
економічних відносин  та 
туризму 
 

1. Кафедра 
комп'ютерних та 
інформаційних 
технологій і систем. 
2. Кафедра вищої  та 
прикладної 
математики. 
3. Кафедра будівельних 
машин і обладнання 
4. . Кафедра 
автоматики, 
електроніки та 
телекомунікацій. 

Навчально-науковий 
інститут інформаційних 

технологій і робототехніки 

1. Кафедра фізичної 
культури та спорту.  
2. Кафедра фізичної терапії 
та ерготерапії. 
3. . Кафедра фізичного 
виховання. 
4. Кафедра психології та 
педагогіки. 
 

Факультет фізичної 
культури та спорту 

 

1. Кафедра 
германської філології 
та перекладу  
2. Кафедра загального 
мовознавства та 
іноземних мов  
3. Кафедра 
українознавства, 
культури та 
документознавства. 
4.  Кафедра 
образотворчого 
мистецтва. 
 

Навчально-науковий 
інститут нафти і газу  

1. Кафедра 
нафтогазової інженерії 
та технологій. 
2. Кафедра хімії та 
фізики. 
3. Кафедра прикладної 
екології та 
природокористування. 
4. Кафедра 
теплогазопостачання, 
вентиляції та 
теплоенергетики. 
5. Кафедра буріння та 
геології 

Навчально-науковий 
інститут архітектури, 

будівництва та  
землеустрою 

1. Кафедра 
автомобільних доріг, 
геодезії, землеустрою та 
сільських будівель. 
2. Кафедра будівництва 
та цивільної інженерії. 
3.Кафедра архітектури 
будівель та 
містобудування  
4. Кафедра будівельних  
конструкцій  

Кафедра 
військової 
підготовки 

Гуманітарний  
факультет 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Миргородський фаховий коледж імені Миколи 
Гоголя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності та 
економіки, фінансування 

Відділ кадрів 
 

Апарат управління 

Інформаційно-аналітичний відділ 
 

Психологічна служба 
 

Архів 
 

Сектор реклами 

Відділ документообігу і 
контролю 

Спортивно-оздоровчий табір 

Студентське містечко 
 

Сектор документознавства 

Автотранспортний відділ 
 

Господарчий відділ 
 

Центр культури і студентської творчості 
 

Відділ адміністративно-господарської 
роботи 

Відділ медіа комунікацій  
та рекламної діяльності 

Відділ міжнародних 
зв'язків 

Відділ 
маркетингу 

Експлуатаційно-технічний відділ 

Навчально-виробничий центр 
інфокомунікацій 

 

Центр управління АСУ 
 

Відділ технічних засобів навчання 
 

Науково-дослідницька частина 
 

Відділ матеріально-технічного постачання 

Відділ охорони праці 
 

Відділ сертифікації і метрології 
 

Сектор контролю 

Служба головного 
енергетика 

Відділ електротехнічного забезпечення 

Служба головного механіка 
Група теплосилового обладнання 

Група сантехнічного обладнання 

Група телекомунікаційних мереж 

Група ремонтно-експлуатаційного обслуговування 

Сектор по роботі з 
грантоутворюючими 

організаціями 

Договірний відділ 
 

Юридична служба 
 

Сектор міжнародного 
співробітництва 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНА СХЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА» 

Сектор «Прес -центр» 

Медіа-центр 

Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський фаховий коледж нафти і газу 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Департамент 
безпеки 

університету 

 

Відділ «Деканат по роботі 
з іноземними студентами» 

 
Служба охорони 

університету 

 

Департамент організації 
навчального процесу, 

акредитаці та 
ліцензування  

 
Навчально-науковий 

центр по роботі зі 
студентами та 

обдарованою молоддю 

 

Відділ  організації та контролю  навчального процесу 
 

Відділ  ліцензування та акредитації 

Сектор планування та кадрового забезпечення навчального процесу 

Сектор організації дистанційної освіти 

Підготовче відділення 

 
Відділ по роботі з учнями-членами МАН 

 

Сектор по роботі з іноземними 
громадянами 

Навчально-виробнича майстерня 

 
Столярна майстерня 

 

Науково-технічна бібліотека 

 

Секретаріат 
вченої ради 

 

Аспірантура 

 

Відділ інформаційних 
технологій та 
комп'ютерного 
забезпечення 


