
Конференція трудового 

колективу університету

Наглядова рада 

університету

Первинна профспілкова 

організація працівників 

ХНУРЕ

Первинна профспілкова 

організація студентів 

ХНУРЕ

Вчена рада Науково-технічна рада
Навчально-методична 

рада

Наукове товариство 

молодих учених
Студентський сенат

ГО "Академія наук 

прикладної 

радіоелектроніки"

ГО Спортивний клуб 

«Радіотехнік»

ГО «Міжнародна 

асоціація 

випускників 

ХНУРЕ»

Спеціалізовані вчені ради Перший проректор
Проректор з наукової 

роботи

Проректор з 

міжнародного 

співробітництва

Проректор з 

інноваційно-

корпоративної 

роботи та 

адміністрування

Д.64.052.01
Навчально-методичний 

відділ
Науково-дослідна частина

Спеціальний навчально-

реабілітаційний відділ 

супроводу студентів з 

особливими освітніми 

потребами

Наукова бібліотека
Відділ міжнародних 

зв’язків
Музей історії ХНУРЕ Ремонтно-будівельна група

Відділ закупівель та 

матеріально-

технічного 

постачання

Д.64.052.02
Відділ практики “Центр-

Кар’єра”

Балаклійський 

геофізичний комплекс

Відділ аспірантури та 

докторантури
Канцелярія

Відділ по роботі з 

іноземними громадянами 

та особами без 

громадянства

Студентський клуб
Відділ відеоспостереження 

та охорони
Їдальня ХНУРЕ

Д.64.052.03
Відділ контрактного 

навчання

Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Дослідний завод 

Харківського 

національного 

університету 

радіоелектроніки»

Бухгалтерія
Планово–фінансова група 

бухгалтерії

Підготовче відділення для 

іноземців та осіб без 

громадянства 

Відділ перспективного 

розвитку

Експлуатаційно-технічний 

відділ

Студентське  

містечко 

університету

Д.64.052.04
Центр післядипломної 

освіти
Режимно-секретний відділ Штаб цивільного захисту Науковий парк «Синергія» Господарський відділ

Транспортна 

дільниця

Д.64.052.05 Підготовче відділення Відділ кадрів + Архів Юридичний відділ

Д.64.052.08
Редакційно-видавничий 

відділ

Центр інформаційних 

систем та технологій

Інформаційно-

обчислювальний центр

Д.64.052.09
Центр технологій 

дистанційного навчання

Військово-мобілізаційний 

відділ
Прес-служба «Медіацентр»

Відділ охорони праці
Відділ бенчмаркінгу та веб-

менеджменту

Освітньо-методичний 

центр

Відділ внутрішнього 

аудиту

Відділ україно-китайського  

співробітництва

Навчальний відділ

Відділ ліцензування, 

акредитації та внутрішньої 

системи забезпечення 

якості освіти

Відділ технічних засобів 

навчання “Телевізійний 

центр”
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Ректорат

РЕКТОР Проректор з адміністративно-

господарської роботи



Факультет 

комп’ютерних наук 

(КН)

Факультет 

комп’ютерної 

інженерії та 

управління 

(КІУ)

Факультет 

автоматики і 

комп’ютеризова-них 

технологій

(АКТ)

Факультет 

інформаційно-

аналітичних 

технологій та 

менеджменту

(ІТМ)

Факультет 

інфокомунікацій

(ІК)

Факультет 

електронної та 

біомедичної інженерії 

(ЕЛБІ)

Факультет 

інформаційних 

радіотехнологій та 

технічного захисту 

інформації

(ІРТЗІ)

ЦЕНТР навчання 

студентів іноземною 

мовою (ЦНСІМ)

Навчально-науковий 

центр заочної форми 

навчання

(ННЦ ЗФН)

Кафедра інформаційних 

управляючих систем 

(ІУС)

Кафедра комп’ютерних 

інтелектуальних 

технологій та систем

(КІТС)

Кафедра комп’ютерно-

інтегрованих технологій, 

автоматизації та 

мехатроніки

(КІТАМ)

Кафедра інформатики       

(ІНФ)

Кафедра 

інфокомунікаційної 

інженерії 

імені                               

В.В. Поповського

(ІКІ 

ім. В.В. Поповського)

Кафедра біомедичної 

інженерії

(БМІ)

Кафедра 

мікропроцесорних 

технологій і систем

(МТС)

Кафедра штучного 

інтелекту                       

(ШІ)

Кафедра      електронних 

обчислювальних машин

(ЕОМ)

Кафедра          

проектування та 

експлуатації електронних 

апаратів

(ПЕЕА)

Кафедра прикладної 

математики

(ПМ)

Кафедра  інформаційно-

мережної інженерії

(ІМІ)

Кафедра 

мікроелектроніки, 

електронних приладів та 

пристроїв

(МЕЕПП)

Кафедра           

комп’ютерної 

радіоінженерії та систем 

технічного захисту 

інформації

(КРіСТЗІ)

Кафедра системотехніки              

(СТ)

Кафедра             безпеки 

інформаційних 

технологій

(БІТ)

Кафедра фізики

Кафедра           

економічної кібернетики 

та управління 

економічною безпекою

(ЕК)

Кафедра          

інформаційно-

вимірювальних 

технологій

(ІВТ)

Кафедра           фізичних 

основ електронної 

техніки

(ФОЕТ)

Кафедра радіотехнологій 

інформаційно-

комунікаційних систем

(РТІКС)

Кафедра програмної  

інженерії                         

(ПІ)

Кафедра           

автоматизації 

проектування 

обчислювальної техніки

(АПОТ)

Кафедра охорони

праці

(ОП)

Кафедра природознавчих 

наук

(ПрН)

Кафедра мовної 

підготовки

(МП)

Кафедра фізичного 

виховання та спорту

(ФВС)

Кафедра медіаінженерії 

та інформаційних 

радіоелектронних систем 

(МІРЕС)

Кафедра медіасистем та 

технологій          (МСТ)

Кафедра українознавства       

(Укр)

Кафедра вищої 

математики

(ВМ)

ВІДДІЛЕННЯ навчання 

іноземною мовою

(ВНІМ)

Кафедра іноземних мов

(ІМ)

Кафедра філософії Лінгвістичний центр

Соціально-психологічна 

служба

Центр гендерної освіти

Продовження Додатку № 1

до Наказу ХНУРЕ від 26.04.2021 № 134 


