ЗАТВЕРДЖЕНО
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від 28 грудня 2018 року №511/05
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СТРУКТУРА
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

1.

ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
1.1.

Маріупольська філія Донецького національного університету імені

Василя Стуса
1.2.

Костянтинівська філія Донецького національного університету

імені Василя Стуса
1.3.

Філія Донецького національного університету імені Василя Стуса

«Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»
1.3.1.
2.

Кафедра права, управління та адміністрування

ФАКУЛЬТЕТИ
2.1.

ФАКУЛЬТЕТ

МАТЕМАТИКИ

ТА

ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ
2.1.1.

Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь

2.1.2.

Кафедра прикладної математики і теорії систем управління

2.1.3.

Кафедра прикладної механіки і комп`ютерних технологій

2.1.4.

Кафедра інформаційних систем управління

2.1.4.1.
2.1.5.

Навчально-методична лабораторія

Міжкафедральна лабораторія з машинного навчання і

інтелектуального аналізу даних
2.1.6.

Міжкафедральна

навчально-практична

лабораторія

з

моделювання і автоматизації процесів менеджменту і виробництва
2.2.

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

2.2.1.

Кафедра біофізики

2.2.1.1.

Навчально-наукова

лабораторія

біофізики

та

фізіології людини
2.2.2.

Кафедра ботаніки та екології

2.2.2.1.

Навчально-наукова лабораторія фіторізноманіття,

практикуму зі спеціалізації
2.2.2.2.

Навчально-наукова

лабораторія

практикуму

зі

спеціалізації з вивчення життєвих стратегій рослин
2.2.3.

Кафедра зоології та екології

2.2.3.1.

Навчально-наукова лабораторія морфофізіологічних

дисциплін і психофізіології
2.2.3.2.

Навчально-наукова лабораторія зоології безхребетних

та хребетних тварин
2.2.4.

Кафедра фізіології та біохімії рослин

2.2.4.1.

Навчально-наукова лабораторія з фізіології рослин

2.2.4.2.

Навчально-наукова лабораторія з мікробіології та

біології індивідуального розвитку
2.2.5.

Навчально-методична

лабораторія

організації освітньої діяльності
2.3.

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

2.3.1.

Кафедра всесвітньої історії

2.3.1.1.
2.3.2.

Навчально-наукова лабораторія

Кафедра історії України

інформатизації

та

2.3.2.1.
2.3.3.

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики

2.3.3.1.

2.3.4.

Навчально-методична лабораторія

Кафедра політології та державного управління

2.3.5.1.
2.3.6.

Навчально-методична лабораторія

Кафедра спеціальних галузей історичної науки

2.3.4.1.
2.3.5.

Навчально-методична лабораторія

Навчально-методична лабораторія

Навчально-практична

лабораторія

інформатизації

та

організаційного забезпечення освітньої діяльності
2.4.

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

2.4.1.

Кафедра теорії та історії української і світової літератури

2.4.2.

Кафедра журналістики

2.4.2.1.

Навчальна лабораторія

2.4.3.

Кафедра української мови

2.4.4.

Кафедра

загального

та

прикладного

мовознавства

і

слов’янської філології
2.4.5.

Кафедра психології

2.4.5.1.

Навчальна лабораторія

2.4.6.

Кафедра української філології і культури

2.4.7.

Навчально-методична

лабораторія

організаційного

забезпечення освітньої діяльності
2.4.8.

Навчально-наукова

лабораторія

«Лiнгвоперсонологiя,

ономастика i культурологiя
2.5.

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

2.5.1.

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

2.5.2.

Кафедра англійської філології

2.5.3.

Кафедра германської філології

2.5.4.

Кафедра романських мов та світової літератури

2.5.5.

Кафедра теорії і практики перекладу

2.5.6.

Міжкафедральна лабораторія інформаційно-організаційного

забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності
2.5.7.

2.6.

Міжкафедральна лабораторія технічних засобів навчання

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

2.6.1.

Кафедра маркетингу

2.6.1.1.
2.6.2.

Навчально-методична лабораторія

Кафедра математики і математичних методів в економіці

2.6.2.1.

Навчально-методична лабораторія математичного

моделювання в економічних дослідженнях
2.6.3.

Кафедра міжнародних економічних відносин

2.6.3.1.
2.6.4.

Навчально-методична лабораторія

Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики

2.6.4.1.

Навчально-методична лабораторія бізнес-аналітики

та управлінського консалтингу
2.6.5.

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

2.6.5.1.
2.6.6.

Кафедра фінансів і банківської справи

2.6.6.1.
2.6.7.

Навчально-методична лабораторія
Навчально-методична лабораторія

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової

економіки
2.6.7.1.
2.6.8.

Кафедра менеджменту та поведінкової економіки

2.6.8.1.
2.6.9.

Навчально-методична лабораторія
Навчально-методична лабораторія

Міжкафедральна

навчально-практична

лабораторія

інформатизації та організаційного забезпечення освітньої діяльності
2.6.10.

Міжкафедральна

навчально-практична

лабораторія

забезпечення компетентнісного підходу в освітньому процесі
2.6.11.

Міжкафедральна

лабораторія

професійно-практичної

підготовки «Студентська агенція туристичного консалтингу»

2.6.12.

Міжкафедральна лабораторія інформаційно-організаційного

забезпечення наукової діяльності та підготовки до друку наукових видань
2.6.13.

Міжкафедральна

лабораторія

професійно-практичної

підготовки «Центр кар’єри»
2.7.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

2.7.1.

Кафедра загальної фізики і дидактики фізики

2.7.1.1.

Навчальна лабораторія атомної і ядерної фізики

2.7.1.2.

Навчальна лабораторія електрики і оптики

2.7.1.3.

Навчальна лабораторія методики викладання фізики

2.7.1.4.

Навчальна лабораторію механіки і молекулярної

фізики
2.7.2.

Кафедра комп`ютерних технологій

2.7.2.1.

Навчально-наукова

лабораторія

спеціального

програмного забезпечення
2.7.2.2.

Навчальна лабораторія програмного забезпечення

загального призначення
2.7.2.3.

Навчально-наукова

лабораторія

інтелектуальних

2.7.2.4.

Навчально-наукова

лабораторія

архітектури

Навчально-наукова

лабораторія

програмного

машин
комп’ютерів
2.7.2.5.

забезпечення систем штучного інтелекту
2.7.3.

Кафедра радіофізики та кібербезпеки

2.7.3.1.

Навчально-наукова лабораторія схемотехніки

2.7.3.2.

Навчально-наукова

лабораторія

інформаційно-

вимірювальних технологій

речей

2.7.3.3.

Навчальна лабораторія інформаційної безпеки

2.7.3.4.

Навчально-наукова лабораторія технологій інтернету

2.7.4.

Навчально-методична

лабораторія

інформатизації

та

організаційного забезпечення освітньої діяльності
2.8.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

2.8.1.

Кафедра господарського права

2.8.2.

Кафедра цивільного права і процесу

2.8.3.

Кафедра

теорії

та

історії

держави

і

права

та

адміністративного права
2.8.4.

Кафедра

конституційного,

міжнародного

і

кримінального права
2.8.4.1.

Навчально-наукова лабораторія

2.8.5.

Навчально-практична лабораторія «Юридична клініка»

2.8.6.

Навчально-наукова лабораторія дослідження і висвітлення

проблем права
3.

ІНСТИТУТИ
3.1.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЇ

3.1.1.

Кафедра біохімії та фізичної хімії

3.1.1.1.

Навчальна лабораторія «Практикум з моделювання і

обчислювальних методів у хімії»
3.1.1.2.

Навчальна лабораторія «Практикум з фізичної хімії»

3.1.1.3.

Навчальна лабораторія «Практикум з хімії колоїдних і

наносистем»
3.1.1.4.
3.1.2.

Навчальна лабораторія «Практикум з біохімії»

Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії

3.1.2.1.

Навчальна лабораторія загального лабораторного

практикуму з аналітичної хімії
3.1.2.2.

Навчальна лабораторія з кристалохімії та хімії

твердого тіла
3.1.2.3.
координаційної хімії

Навчальна лабораторія із загальної, неорганічної і

3.1.2.4.

Навчальна лабораторія «Хімічна технологія»

3.1.2.5.

Навчальна лабораторія «Практикум з органічної

хімії»
3.1.3.

Навчально-науковий центр експериментальної хімії

3.1.3.1.

Навчально-наукова

лабораторія

спецметодів

дослідження з аналітичної хімії
3.1.3.2.

Навчально-наукова лабораторія «Реакційна здатність

органічних та неорганічних сполук. Фізичні методи дослідження»
3.1.3.3.

Навчально-наукова лабораторія синтезу в твердій

фазі та розчинах
3.1.3.4.

Навчально-наукова лабораторія з радикальних реакцій

3.1.3.5.

Навчально-наукова лабораторія «Практикум з хімії

в клітині
полімерів»

4.

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ КАФЕДРИ

4.1.

Кафедра філософії

4.1.1.

Навчально-методична лабораторія

4.2.

Кафедра фізичного виховання і спорту

4.3.

Кафедра педагогіки та управління освітою

4.3.1.

Навчальна лабораторія перепідготовки та підвищення

кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних кадрів

5.

Відділ кадрів

6.

Юридичний відділ

7.

Загальний відділ
7.1.

Сектор діловодства

7.2.

Сектор документування та інформаційного забезпечення

7.3.

Сектор контролю

7.4.

Архів

8.

Військово-мобілізаційний відділ

9.

Відділ охорони праці

10.

Навчально-практичний центр культурно-естетичного розвитку та

роботи зі студентами
10.1.

Відділ

корпоративних

заходів

та

культурно-естетичного

виховання
10.2.
11.

Відділ з виховної і соціальної роботи зі студентами

Інформаційно-обчислювальний центр
11.1.

Відділ системного адміністрування та технічної підтримки

11.2.

Відділ

інформаційного

забезпечення

навчально-методичного

процесу
11.3.

Відділ проектування та розробки інформаційно-аналітичних

систем
11.4.

Відділ впровадження та супроводу інформаційно-аналітичних

систем
11.5.

Відділ ремонту обчислювальної техніки та інших сервісних услуг

11.6.

Відділ слабкострумових кабельних систем

12.

Відділ розрахунків з працівниками і стипендіатами

13.

Відділ обліку матеріальних цінностей та розрахунків з контрагентами

14.

Фінансовий відділ

15.

Відділ економіки та планування

16.

Відділ внутрішнього аудиту

17.

Навчально-практичний інформаційно-комунікаційний Центр
17.1.

Прес-центр

17.2.

Навчально-практична

студія

корпоративного

іміджу

та

внутрішніх комунікацій

18.

17.3.

Навчально-практична медіа-лабораторія

17.4.

Навчально-виробнича лабораторія «Продакшн студія»

Освітньо-практичний центр інноватики та стратегічного розвитку
18.1.

Відділення міждисциплінарного навчання

18.2.

Сектор управління рейтингами та компетенціями

18.3.

Сектор стратегічного розвитку та новацій в освітній діяльності

18.4.

Навчально-виробнича лабораторія «Творча майстерня»

18.5.

Навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якістю

освіти
18.6.
19.

Навчальна лабораторія безперервної освіти

Навчально-практичний центр кар’єри та професійного зростання
19.1.

Навчально-практична лабораторія з організації та забезпечення

підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу

20.

19.2.

Навчальна лабораторія з організації практичного навчання

19.3.

Відділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Навчальний відділ
20.1.

21.

Інформаційно-аналітичний сектор

Відділ забезпечення формування контингенту студентів

22.

Науково-дослідна частина

23.

Відділ аспірантури і докторантури

24.

Центр дистанційної освіти та веб-технологій
24.1.

Відділ сучасних освітніх технологій

24.2.

Відділення доуніверситетської та післядипломної Е-освіти

24.3.

Навчально-наукова

лабораторія

дистанційної

освіти

та

організації інклюзивного освітнього процесу
25.

Бібліотека

26.

Редакційний відділ навчальної і методичної літератури

27.

Навчально-наукова лабораторія «Молодіжна наукова майстерня»

28.

Національний контактний пункт Рамкової програми ЄС «Горизонт-

2020» «Дії Марії Склодовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та
кар’єри».
29.

Спеціалізовані ради з захисту дисертацій:
29.1.

Спеціалізована рада з захисту дисертацій Д 11.051.03

29.2.

Спеціалізована рада з захисту дисертацій К 11.051.12

29.3.

Спеціалізована рада з захисту дисертацій К 11.051.13

29.4.

Спеціалізована рада з захисту дисертацій К 11.051.14

30.

Відділ міжнародних зв’язків

31.

Центр міжнародних освітніх проектів

32.

Навчально-науковий центр міжнародної освіти
32.1.

Відділ міжнародної освіти

32.2.

Навчально-наукове відділення міжнародної освіти

32.3.

Відділення довузівської підготовки іноземних громадян

33.

Служба господарської експлуатації та благоустрою

34.

Гараж

35.

Господарча служба

36.

Експлуатаційно-технічний відділ

37.

Навчально-виробнича база «Сокіл»
37.1.

38.

Біостанція

Відділ матеріально-технічного постачання

