
СС ТТ РР УУ КК ТТ УУ РР НН ІІ   
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НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ
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Перший 
проректор

КОСТОГРИЗ
Сергій Григорович

Інститут механіки 
та інформатики

Директор
ДРАПАК

Георгій Мефодійович

Інститут технологій,
дизайну та сервісу

Директор
ПАРАСКА

Георгій Борисович

Інститут економіки
і управління

Директор
БОНДАРЕНКО

Микола Іванович

Факультет
інженерної

механіки

Декан
Олександренко

Віктор
Петрович

Факультет
технологій і

дизайну

Декан
Дамбровський

Анатолій
Броніславович

Економічний
факультет

Декан
Бондаренко

Микола
Іванович

Факультет
бізнесу

Декан
Кармаліта
Анатолій

Костянтинович

Факультет
менеджементу

Декан
Любохинець

Лариса
Сергіївна

Факультет
прикладної

математики та
комп’ютерних

технологій
Декан

Ковальчук
Сергій

Станіславович

Кафедри:
– вищої матема-
тики і комп’ю-
терних застосу-
вань;
– інформаційних
технологій про-
ектування;
– програмної
інженерії;
– прикладної
математики та
соціальної
інформатики

Кафедри:
– економічної
теорії;
– обліку та
аудиту;
– економіки
підприємства і
підприємництва;
– автоматизова-
них систем і
моделювань;
в економіці

Кафедри:
– фінансів та
банківської
справи;
– управління
персоналом і
економіки праці;
– маркетингу

Кафедри:
– менеджменту;
– економіки та
менеджменту
промислових
підприємств;
– ділової
іноземної мови

Кафедри:
– інженерної та
комп’ютерної
графіки;
– машино-
знавства;
– охорони праці
та безпеки
життєдіяльності;
– зносостійкості 
і надійності
машин;
– технологїї ма-
шинобудування;
– машин і апа-
ратів;
– основ інженер-
ної механіки

Перший проректор,
проректор з науково-
педагогічної роботи

ВОЙНАРЕНКО
Михайло Петрович

Проректор 
з наукової 

роботи

ПАРАСКА
Георгій Борисович

Проректор 
з науково-

педагогічної роботи
та фінансово-

економічної діяльності

НИЖНИК
Віктор Михайлович

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедри:
– технології та
конструювання
швейних
виробів;
– технології і
конструювання
виробів зі шкіри;
– хімії;
– хімічної
технології;
– дизайну
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РЕКТОР

СКИБА
Микола Єгорович

Проректор 
з науково-

педагогічної роботи
та міжнародних

зв’язків

ЙОХНА
Микола Антонович

Проректор 
з організації

діяльності, контролю
та перспективного

розвитку

ШИНКАРУК
Олег Миколайович

Проректор 
з адміністративно-

господарської роботи
та виробничого

навчання

ФОМОВ
Анатолій Дмитрович

Головний 
бухгалтер

КОРНІК
Наталія Леонідівна

Інститут телекомуніка-
ційних та комп’ютерних

систем
Директор

КОСЕНКОВ
Володимир Данилович

Гуманітарний
інститут

Директор
ТРЕТЬКО

Віталій Віталійович

Інститут заочного
і дистанційного

навчання
Директор

ГЛАДКИЙ
Ярослав Миколайович П

ри
йм

ал
ьн

а
ко

м
іс

ія

Факультет
комп’ютерних
систем та про-

грамування

Декан
Савенко

Олег
Станіславович

Соціально-
психологічний

факультет

Декан
Потапчук

Євген
Михайлович

Гуманітарно-
педагогічний

факультет

Декан
Станіславова

Людмила
Леонідівна

Факультет
міжнародних

відносин

Декан
Третько
Віталій

Віталійович

Заочний
факультет № 1

Декан
Каразей
Віталій

Дмитрович

Факультет
телекомуніка-
ційних систем

Декан
Косенков

Володимир
Данилович

Кафедри:
– системного
програмування;
– комп’ютерних
систем та мереж;
– фізики

Кафедри:
– соціальної
роботи і
соціальної
педагогіки;
– практичної
психології та
педагогіки;
– філософії
і політології

Кафедри:
– здоров’я
людини та фіз.
виховання;
– теорії та
методики
трудового
і професійного
навчання;
– екології;
– української
філології

Кафедри:
– історїї та краї-
нознавства;
– перекладу;
– практики
іноземної мови
та методики
викладання;
– міжнародної
інформації;
– міжнародних
економічних
відносин;
– іноземної
філології

Кафедри:
– радіотехніки та
зв’язку;
– радіоелектрон-
них апаратів і
телекомунікацій;
– електротехніки

Заочний
факультет № 2

Декан
Цимбалюк
Валентин

Миколайович

Факультет
дистанційного

навчання
Декан

Мазур Микола
Петрович

Факультет
довузівської та
післявузівської

підготовки
Декан
Бабич

Михайло
Степанович

Кафедри:
– довузівської підготовки та піспядипломної
економічної освіти;
– романо-германських мов;
– права


