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Студентське самоврядування Профспілковий комітет

Помічники ректора

Радник ректора

Вчена рада Наглядова рада
Конференція трудового 

колективу

Проректор з навчально-

педагогічної та виховної 

роботи

Проректор з наукової роботи

Відділ аспірантури та 

докторантури

Науково-дослідна частина

Відділ інтелектуальної 

власності

Відділ науково-технічної 

інформації НДЧ

Науково-технічна рада

Наукове товариство студентів, 

курсантів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених

Проректор з питань 

інноваційного розвитку

Навчальний відділ

Навчально-методичний відділ

Навчально-науковий центр 

«Лідер»

Центр підготовки і навчання 

іноземних студентів

Перший проректор

Рада якості осітньої діяльності

Проректор з науково-

педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків

Теплоенергетичний відділ

Помічник проректора по ННІ 

ДІІТ

Відділ головного енергетика

Спортивно-оздоровчий табір

Студмістечко

Бюро реєстрації

Комунальний відділ

Відділ головного інженера

Відділ головного механіка

Ремонтно-будівельна служба

Відділ ремонту та експлуатації 

будівель

Геодезична база

Спортивний комплекс

Господарчий відділ (навчальні 

корпуси)

Експлуатаційно-технічний 

відділ (АТЗ)

Відділ кадрів

Бухгалтерія

Загальний відділ

Юридичний відділ

Приймальна комісія

Військово-мобілізаційний відділ

Уповноважений відділ з питань 

запобігання та виявлення 

корупції

Архів

Кафедра військової підготовки

Відділ з питань цивільного 

захисту та охорони праці

ПРОЄКТ

Наукова бібліотека

Центр веб-менеджменту 

університету

Відділ з організації виховної 

роботи зі студентами

Регіональний центр вищої 

освіти осіб з інвалідністю

Навчально-науковий центр 

розвитку професійної освіти

Режимно-секретний відділ

Проректор з фінансово-

економічної діяльності

Автослужба

Відділ матеріально-технічного 

постачання

Директор навчально-наукового 

інституту «Дніпровський 

інститут інфраструктури і 

транспорту»

Факультет комп’ютерних 

технологій і систем

Факультет будівництва, 

архітектури та інфраструктури

Факультет транспортної 

інженерії

Факультет управління 

енергетичними та економічними 

процесами

Факультет управління 

процесами перевезень

Кафедра «Іноземні мови»

Кафедра «Технічна механіка»

Галузева науково-дослідна 

лабораторія «Динаміка та 

міцність рухомого складу

Проектно-конструкторське 

технологічне бюро з 

проектування та модернізації 

рухомого складу, колії та 

штучних споруд

Бюро з технологічних та 

інноваційних розробок, 

постановки на виробництво 

продукції машинобудування

Миколаївський фаховий коледж 

транспортної інфраструктури 

УДУНТ

Директор навчально-наукового 

інституту «Інститут 

промислових і бізнес 

технологій»

Заступник директора

Факультет дизайну машин та 

захисту довкілля

Факультет економіки і 

менеджменту

Факультет електромеханіки та 

електрометалургії

Факультет металургійних 

процесів та хімічних технологій

Факультет прикладних 

комп’ютерних технологій

Факультет якості та інженерії 

матеріалів

Кафедра прикладної математики 

та обчислювальної техніки

Дослідна лабораторія 

«Теплотехнічний центр»

Лабораторія аналітичного 

контролю

Науковий центр 

«Випробовування металевих 

сплавів та матеріалів»

Регіональний центр з 

енергоменеджменту та 

енергоаудиту

Вільногірський фаховий коледж 

УДУНТ

Заступник директора

Науковий центр «Сплав»

Криворізький технічний 

фаховий коледж УДУНТ

Криворізький фаховий коледж 

УДУНТ

Нікопольський фаховий коледж 

УДУНТ

Новомосковський фаховий 

коледж УДУНТ

Фаховий коледж УДУНТ

Відділ оперативного управління 

і  розвитку

Помічник проректора по ННІ 

ІПБТ

Навчально-науковий центр 

заочної освіти

Навчально-практичний центр 

Кафедра транспортної 

інфраструктури

Кафедра електрорухомого 

складу

Кафедра електротехніки та 

електромеханіки

Кафедра інтелектуальних 

систем енергопостачання

Кафедра вагонів та вагонного 

господарства

Кафедра локомотивів

Кафедра транспортних вузлів

Кафедра управління 

експлуатаційною роботою

Кафедра фізичного виховання

Кафедра вищої математики

Кафедра архітектурого 

планування, землеустрію та 

будівельних матеріалів

Кафедра будівельного 

виробництва та геодезії

Кафедра гідравліки, та 

водопостачання та фізики

Кафедра екологічної та 

цивільної безпеки

Кафедра економіки та 

менеджменту

Кафедра філології та перекладу

Кафедра філософії та 

українознавства

Кафедра автоматики та 

телекомунікацій

Кафедра електронних 

обчислювальних машин

Кафедра комп’ютерних 

інформаційних технологій

Кафедра прикладної математики

Кафедра прикладної механіки та 

матеріалознавства

Кафедра фінансів, обліку та 

психології

Кафедра екології, теплотехніки 

та охорони праці

Кафедра інтелектуальної 

власності та управління 

проектами

Кафедра галузевого 

машинобудування

Кафедра технології 

машинобудування

Кафедра економіки та 

підприємництва

Кафедра управління та 

адміністрування

Кафедра міжнародної економіки 

і соціально-гуманітарних 

дисциплін

Кафедра управління фінансами, 

облікової аналітики та 

моніторингу бізнесу

Кафедра електричної інженерії 

Кафедра електрометалургії

Кафедра ливарного виробництва

Кафедра металургії чавуну і 

сталі

Кафедра металургійного палива 

і вогнетривів

Кафедра перекладу та іноземних 

мов

Кафедра теоретичних основ 

металургійних процесів

Кафедра автоматизації 

виробничих процесів

Кафедра документознавства ті 

інформаційної діяльності 

Кафедра економічної 

інформатики

Кафедра енергетичних систем 

та енергоменеджменту

Кафедра інформаційних 

технологій і систем

Кафедра прикладної математики 

та обчислювальної техніки

Кафедра матеріалознавства та 

термічної обробки матеріалів

Кафедра обробки матеріалів 

тиском

Кафедра покриттів, 

композиційних матеріалів і 

захисту металів

Кафедра систем якості, 

стандартизації та метрології

Кафедра фізичної культури та 

спорту

Галузева науково-дослідна 

лабораторія «Вагони»

Галузева науково-дослідна 

лабораторія «Охорона 

навколишнього середовища на  

транспорті»

Випробовувальний центр

Колієвипробувальна галузева 

науково-дослідна лабораторія 

Кафедра «Мовної комунікації та 

загальної підготовки іноземців»

Навчально-науковий центр 

забезпечення якості освіти

Нікопольський регіональний 

центр моніторингу освіти і 

соціального партнерства

Відділ комунікацій зі 

стейкхолдерами
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