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1.1.6.2
філія кафедри САКМІГ – ДП «Вінницьке регіональне
управління водних ресурсів»;
1.1.7
загальнофакультетська лабораторія ФКСА «Лабораторія
промислової мікропроцесорної техніки»;
1.1.8
науково-дослідний центр прикладної та комп’ютерної
лінгвістики (спільна з Українським мовно-інформаційним фондом Національної
академії наук України міжвідомча структура).
1.2 Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ФБТЕГП), до
складу якого входять:
1.2.1
кафедра будівництва, міського господарства та архітектури
(БМГА);
1.2.1.1
філія кафедри БМГА – ТОВ «МУР»;
1.2.1.2
філія кафедри БМГА – ТОВ «БМУ-3»;
1.2.1.3
філія кафедри БМГА – ТОВ «Діпроцивільпромбуд»;
1.2.2
кафедра інженерних систем у будівництві (ІСБ);
1.2.2.1
філія кафедри ІСБ – ПАТ з газопостачання та
газифікації «Вінницягаз»;
1.2.3
кафедра теплоенергетики (ТЕ);
1.2.3.1
філія кафедри ТЕ – ДП «Маяк»;
1.2.4
кафедра іноземних мов (ІМ);
1.2.5
науково-дослідна лабораторія гідродинаміки;
1.2.6
науково-дослідна лабораторія ефективних будівельних
конструкцій;
1.2.7
науково-дослідна лабораторія механіки ґрунтів, будівельних
конструкцій, технології матеріалів та виробів;
1.2.8
лабораторія енергоефективності та інженерної екології;
1.2.9
науково-дослідне
інноваційно-проектно-конструкторське
дизайнерське (студентське) бюро.
1.3 Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля ( ІнЕБМД), до складу
якого входять:
1.3.1
кафедра екології та екологічної безпеки (ЕЕБ);
1.3.1.1
філія кафедри ЕЕБ в Департаменті екології та
природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації;
1.3.2
кафедра хімії та хімічної технології (ХХТ);
1.3.3
кафедра фізичного виховання (ФВ);
1.3.4
кафедра загальної фізики (ЗФ);
1.3.5
науково-дослідна лабораторія спектрофотометрії природних
середовищ;
1.3.6
науково-дослідна лабораторія «Фізика наноструктур»;
1.3.7
науково-дослідна лабораторія технологічних процесів та
синтезу напівпродуктів.
1.4 Факультет електроенергетики та електромеханіки (ФЕЕЕМ), до складу якого
входять:
1.4.1
кафедра електричних станцій та систем (ЕСС);

1.4.1.1
філія кафедри ЕСС на базі відокремленої структурної
одиниці «Вінницяелектротехнологія» НЕК «Укренерго»;
1.4.1.2
філія кафедри ЕСС на базі товариства з обмеженою
відповідальністю «Енергоінвест»;
1.4.2
кафедра теоретичної електротехніки та електричних
вимірювань (ТЕЕВ);
1.4.3
кафедра філософії та гуманітарних наук (ФГН);
1.4.4
кафедра
електромеханічних
систем
автоматизації
в
промисловості і на транспорті (ЕМСАПТ);
1.4.4.1
філія кафедри ЕМСАПТ на базі комунального
підприємства «Вінницька транспортна компанія»;
1.4.5
кафедра електротехнічних систем електроспоживання та
енергетичного менеджменту (ЕСЕЕМ);
1.4.5.1
філія кафедри ЕСЕЕМ на базі структурної одиниці
«Вінницькі високовольтні електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго»;
1.4.6
кафедра відновлювальної енергетики та транспортних
електричних систем і комплексів (ВЕТЕСК);
1.4.6.1
філія кафедри ВЕТЕСК на базі комунального
підприємства «Вінницька транспортна компанія»;
1.4.7
електровимірювальна лабораторія ВНТУ;
1.4.8
лабораторія гендерних досліджень.
1.5 Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (ФІТКІ), до
складу якого входять:
1.5.1
кафедра обчислювальної техніки (ОТ);
1.5.1.1
науково-технічний центр «Аналого-цифрові системи»;
1.5.1.2
науково-дослідна
лабораторія
високопродуктивних
відмовостійких інформаційно-обчислювальних і керуючих систем (спільно з
Інститутом Кібернетики ім. Глушкова В. М. НАН України);
1.5.1.3
філія кафедри ОТ на базі ВАТ «Інфракон»;
1.5.2
кафедра захисту інформації (ЗІ);
1.5.3
кафедра комп'ютерних наук (КН);
1.5.3.1
філія кафедри КН на базі Вінницького ТОВ «СДМ
Україна»;
1.5.4
кафедра програмного забезпечення (ПЗ);
1.5.4.1
філія кафедри ПЗ у ТОВ «Лабораторія інформаційних
технологій»;
1.5.5
кафедра вищої математики (ВМ).
1.6 Факультет менеджменту та інформаційної безпеки (ФМІБ), до складу якого
входять:
1.6.1
кафедра менеджменту, маркетингу та економіки (ММЕ);
1.6.1.1
філія кафедри ММЕ – ТОВ «Смарт Лайтінг Системс»;
1.6.2
кафедра фінансів та інноваційного менеджменту (ФІМ);
1.6.3
кафедра
економіки
підприємства
та
виробничого
менеджменту (ЕПВМ);

1.6.4

кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем

(МБІС);
1.6.4.1
філія кафедри МБІС – Торговий дім «Едельвейс і К»;
1.6.5
кафедра підприємництва та фінансової діяльності (ПФД);
1.6.6
кафедра суспільно-політичних наук (СПН).
1.7
Факультет машинобудування та транспорту (ФМТ), до складу якого
входять:
1.7.1
кафедра технологій та автоматизації машинобудування (ТАМ);
1.7.1.1
філія кафедри ТАМ у ТОВ «Вінницький авіаційний
завод»;
1.7.1.2
філія кафедри ТАМ у заводі «ТОВ ВАЗ»;
1.7.1.3
філія кафедри ТАМ у КНВО «ФОРТ» МВС України;
1.7.1.4
філія кафедри ТАМ у НВП «УТОС»;
1.7.1.5
філія кафедри ТАМ у ПрАТ «Вінницький завод
«Маяк»»;
1.7.2
кафедра галузевого машинобудування (ГМ);
1.7.2.1
філія кафедри ГМ у ТОВ «САРМАТ»;
1.7.2.2.
філія кафедри ГМ на базі ТОВ «ГРІН КУЛ»;
1.7.2.3
філія кафедри ГМ у КНВО «ФОРТ» МВС Україн;
1.7.3
кафедра автомобілів та транспортного менеджменту (АТМ);
1.7.3.1
філія кафедри АТМ у ТОВ «АТП Слободянюк»;
1.7.3.2
філія кафедри АТМ у ДП «45 експериментальний
механічний завод»;
1.7.3.3
філія кафедри АТМ, секція «Озброєння та військова
техніка» у КНВО «ФОРТ» МВС України;
1.7.4
кафедра опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ);
1.7.5
кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки
(БЖДПБ);
1.7.6
центр автоматизації виробництва та ЧПК технологій;
1.7.7
навчальний центр нових технологій інженерії металів;
1.7.8
навчальний центр підвищення ефективності і надійності
стрілецької зброї;
1.7.9
науково-дослідна лабораторія «Борекс-гідравліка»;
1.7.10
науково-дослідна лабораторія пластичного формування;
1.7.11
галузева науково-дослідна лабораторія «Гідроагрегат».
1.8 Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (ФІРЕН), до
складу якого входять:
1.8.1
кафедра радіотехніки (РТ);
1.8.1.1
філія кафедри РТ Вінницький концерн радіомовлення,
радіозв’язку та телебачення;
1.8.2
кафедра телекомунікаційних систем та телебачення (ТКСТБ);
1.8.2.1
філія кафедри ТКСТБ Вінницька дирекція ВАТ
«Укртелеком»
1.8.3
кафедра мовознавства (МВ);
1.8.4
кафедра біомедичної інженерії (БМІ);

1.8.4.1
філія кафедри БМІ у Приватній установі санаторій
«Металург»;
1.8.5
кафедра електор оніки та наносистем (ЕНС);
1.8.6
навчально-науковий центр розвитку і підтримки технічного
забезпечення Збройних Сил України.
1.9
Кафедра військової підготовки.
2. Профільно-об’єднувальні навчально-наукові та науково-виробничі інститути і
центри:
Інститут соціально-гуманітарних наук (ІнСГН), до складу якого входять:
2.1.1
кафедра філософії та гуманітарних наук (подвійного
підпорядкування);
2.1.2
кафедра мовознавства (подвійного підпорядкування);
2.1.3
кафедра іноземних мов (подвійного підпорядкування);
2.1.4
кафедра
суспільно-політичних
наук
(подвійного
підпорядкування);
2.1.5
кафедра фізичного виховання (подвійного підпорядкування);
2.1.6
науково-освітній гендерний центр;
2.1.7
лабораторія соціологічних досліджень;
2.1.8
служба
психологічної
підтримки
(подвійного
підпорядкування).
2.1

2.2 Інститут магістратури, аспірантури та докторантури (ІнМАД), до складу
якого входять:
2.2.1
відділ магістратури;
2.2.2
відділ аспірантури і докторантури;
2.2.3
відділ спеціалізованих вчених рад.
2.3 Навчально-науково-виробничий
Інститут
інтеграції
навчання
з
виробництвом (ІнІНВ), до складу якого входять:
2.3.1
кафедра інтеграції навчання з виробництвом (подвійного
підпорядкування);
2.3.2
організаційний відділ;
2.3.3
центр підвищення кваліфікації з сучасних комп'ютерних
технологій;
2.3.4
центр підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів
керівних працівників і спеціалістів будівельних організацій;
2.3.5
центр підвищення кваліфікації керівних працівників і
спеціалістів в галузі енергетики;
2.3.6.
центр підвищення кваліфікації інженерно-технічних і
керівних працівників в галузі машинобудування та транспорту;
2.3.7
центр підвищення кваліфікації інженерно-технічних та
керівних працівників у галузі метрології, оптотехніки, систем управління та
автоматизації виробництва;
2.3.8
центр професійно-технічної підготовки;
2.3.9
інформаційно-аналітичний центр;

2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13

навчально-виробничий центр «Будівельні технології»;
навчально-виробничий центр «Спеціальні технології»;
навчально-виробничий центр «Інноваційні технології»;
студентське проектно-конструкторське бюро.

2.4 Головний центр виховної роботи (ГЦВР), до складу якого входять:
2.4.1
редакція університетського часопису «Імпульс»;
2.4.2
клуб;
2.4.3
служба психологічної підтримки;
2.4.4
музей історії ВНТУ.
2.5. Культурно-мистецький та просвітницький центр (КМПЦ) ВНТУ, до
складу якого входять: Польський Центр ім. Яна Падеревського; Центр
Норвезької культури;
художні музеї; навчальні аудиторії з художніми
експозиціями; інформаційна-просвітницька зала з художніми та пам'ятними
експозиціями; кабінет психолого-педагогічного консультування; Художні фонди
КМПЦ і галерея пошани.
Центр міжнародних зв'язків (ЦМЗ), до складу якого входять:
2.6.1
підготовче відділення для іноземних громадян;
2.6.2
відділ координації міжнародних програм;
2.6.3
відділ з оформлення в’їзних та виїзних документів іноземних
громадян.
2.6

2.7 Загальноуніверситетський навчально-науковий Центр інформаційних
технологій і захисту інформації (ЦІТЗІ), до складу якого входять:
2.7.1
мережева Академія CISCO;
2.7.2
ІТ-Академія Microsoft, підписка на програмні продукти
Microsoft;
2.7.3
обчислювальний кластер;
2.7.4
науково-дослідна лабораторія технічного захисту інформації;
2.7.5
тестувальний центр Pearson VUE;
2.7.6
тестувальний центр Prometric;
2.7.7
курси підвищення кваліфікації із захисту інформації;
2.7.8
курси з web-дизайну та web-програмування.
2.8 Центр довузівської підготовки (ЦДП), до складу якого входять:
2.8.1
підготовче відділення для громадян України;
2.8.2
підготовчі курси;
2.8.3
заочна фізико-математична школа.
2.9 Головний центр організації та методичного забезпечення навчання (ГЦ
ОМЗН), до складу якого входять:
2.9.1
навчальний відділ;
2.9.2
навчально-методичний відділ;
2.9.3
науково-технічна бібліотека з комп’ютерним центром
обслуговування користувачів;

2.9.4
факультетські
інформаційно-диспетчерські
центри
(подвійного підпорядкування);
2.9.5
інформаційно-аналітичний центр автоматизованого керування
навчальним процесом;
2.9.6
центр дистанційної освіти.
2.10 Центр комп’ютерних технологій (ЦКТ), до складу якого входять
комп’ютерні класи.
2.11 Центр електронних комунікацій «InterCEC».
2.12 Центр моніторингу якості освіти та інновацій навчального процесу.
2.13 Інформаційний центр Європейського Союзу.
3 До складу Університету також входять:
3.1 Науково-дослідна частина (НДЧ), до складу якої входять:
3.1.1
Науково-дослідний
інститут
проблем
моделювання
багатозв’язних систем.
3.1.2
Наукові центри:
3.1.2.1
міжуніверситетський центр історико-філософських
досліджень «Ренатус»;
3.1.2.2
науково-технічний центр прикладної та комп’ютерної
лінгвістики;
3.1.2.3
Подільський науково-дослідний центр;
3.1.2.4
навчально-науковий центр розвитку і підтримки
технічного забезпечення Збройних Сил України;
3.1.2.5
науково-дослідний виробничий центр машинобудування
та транспорту.
3.1.3
Науково-дослідні лабораторії:
3.1.3.1
екологічних досліджень та екологічного моніторингу;
3.1.3.2
автоматизованих систем управління в енергетиці та
транспорті;
3.1.3.3
математичного
та
імітаційного
моделювання
електричних мереж;
3.1.3.4
технічного захисту інформації;
3.1.3.5
відмовостійких
інформаційно-обчислювальних
і
керувальних систем;
3.1.3.6
гідродинаміки;
3.1.3.7
ефективних будівельних конструкцій;
3.1.3.8
проблем вищої школи;
3.1.3.9
неінвазивних діагностичних систем;
3.1.3.10
борекс-гідравліка;
3.1.3.11
спектрофотометрії природних середовищ;
3.1.3.12
систем автоматизованого проектування електронних
пристроїв і систем;
3.1.3.13
технологічних процесів та синтезу напівпродуктів;
3.1.3.14
енергозбереження та інженерної екології;

3.1.3.15
механіки будівель, конструкцій, ґрунтів і технологій
матеріалів та виробів;
3.1.3.16
пластичних деформацій;
3.1.3.17
«Фізика наноструктур».
3.1.4 Науково-організаційний відділ;
3.1.5 Сектор з питань інтелектуальної власності.
3.2 Інформаційний редакційно-видавничий центр.
3.3 Редакції:
3.3.1
наукового журналу «Вісник ВПІ»;
3.3.2
міжнародного
науково-технічного
журналу
«Оптикоелектронні інформаційно-енергетичні технології»;
3.3.3
мiжнародного науково-технiчного журналу «Iнформацiйнi
технологiї та комп'ютерна iнженерiя»;
3.3.4
електронного наукового журналу «Науковi працi Вiнницького
нацiонального технiчного унiверситету»;
3.3.5
міжнародного
науково-технiчного
журналу
«Сучаснi
технологiї, матерiали та конструкцiї в будiвництвi»;
3.3.6
журналу «Вісник машинобудування та транспорту»;
3.3.7
журналу «Педагогіка безпеки»;
3.3.8
філософського збірника «SENTENTIAE».
3.4 Адміністративно-господарська частина (АГЧ), до складу якої входять:
3.4.1
відділ головного енергетика;
3.4.2
відділ головного механіка;
3.4.3
відділ постачання та матеріально-технічного забезпечення;
3.4.4
господарський відділ:
3.4.4.1
головний навчальний корпус (ГНК);
3.4.4.2
навчальний корпус № 1;
3.4.4.3
навчальний корпус № 2;
3.4.4.4
навчальний корпус № 3;
3.4.4.5
навчальний корпус № 4;
3.4.4.6
навчальний корпус № 5;
3.4.4.7
навчальний корпус № 6;
3.4.4.8
навчальний корпус № 7;
3.4.4.9
навчальний корпус № 8.
3.4.5
експлуатаційно-технічний відділ (ЕТВ);
3.4.6
ремонтно-будівельна бригада (РББ);
3.4.7
навчально-виробничий центр утримання та розвитку
матеріальної бази університету (НВЦ УР МБУ);
3.4.8
навчально-виробнича дільниця (НВД);
3.4.9
студентське містечко:
3.4.9.1
гуртожиток № 1;
3.4.9.2
гуртожиток № 2;
3.4.9.3
гуртожиток № 3;
3.4.9.4
гуртожиток № 4;
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