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Індексація структурних підрозділів1
Версія 64
Узагальнений перелік структурних підрозділів за напрямами діяльності
01.00 Робочі органи
21.00
02.00 Колегіальні органи управління та
самоврядування
22.00
загальноуніверситетського рівня
03.00 Громадські
організації 23.00
загальноуніверситетського рівня
04.00 Дорадчі
(дорадчо-консультативні)
органи
управління
та
органи 25.00
самоврядування
на 27.00
загальноуніверситетському рівні
05.00 Cлужби
та
відділи
загально- 28.00
організаційного
забезпечення
діяльності
29.00
06.00 Відділи та служби забезпечення 30.00
фінансово-економічної діяльності та
закупівель
31.00
07.00 Бібліотека СумДУ
08.00 Медіа-центр
32.00
09.00 Управління
міжнародного
співробітництва
35.00
10.00 Видавництво СумДУ
51.00
11.00 Навчально-організаційне управління
12.00 Департамент доуніверситетської освіти 52.00
та профорієнтаційної роботи
13.00 Департамент міжнародної освіти
53.00
14.00 Прес-центр СумДУ
15.00 Відділи та служби забезпечення 54.00
наукової діяльності
16.00 Департамент по роботі з персоналом та 55.00
підготовці науково-педагогічних кадрів 60.00
18.00 Відділ бенчмаркінгу та статистики
19.00 Координаційний центр гуманітарної 80.00
політики
85.00
20.00 Відділи та служби забезпечення 91.00
позанавчальної діяльності

1

Управління фізичного виховання і
спорту
Служби забезпечення соціального
напряму діяльності
Відділи та служби комп`ютерного
забезпечення, мережевих технологій та
технічного обладнання
Адміністративно-господарча частина
Центр забезпечення якості вищої
освіти
Група
планування
та
обліку
навчального навантаження
Навчально-методичний відділ
Група
сприяння
академічній
доброчесності
Центр професійної та післядипломної
освіти
Центр
заочної,
дистанційної
та
вечірньої форм навчання
Кафедра військової підготовки
Факультет технічних систем та
енергоефективних технологій
Факультет
електроніки
та
інформаційних технологій
Навчально-науковий інститут бізнесу,
економіки та менеджменту
Факультет іноземної філології та
соціальних комунікацій
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий
медичний
інститут
Шосткинський інститут СумДУ
Конотопський інститут СумДУ
Відокремлений структурний підрозділ
"Машинобудівний фаховий коледж
СумДУ"

в дужках зазначаються абревіатури та/або скорочені назви (до 10 символів)
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Деталізований перелік структурних підрозділів
01.00 – Робочі органи
01.01 – Ректорат (Ректорат)
01.02 – Приймальна комісія (ПК)
01.02.01 – освітній центр "Крим-Україна" (ОЦ "Крим-Україна")
01.02.13 – відбіркова комісія ДМО
01.02.16.02 – відбіркова комісія ННЦ ПКВК
01.02.31 – відбіркова комісія ЦППО
01.02.32 – відбіркова комісія ЦЗДВН
01.02.51 – відбіркова комісія факультету ТеСЕТ
01.02.52 – відбіркова комісія факультету ЕлІТ
01.02.53 – відбіркова комісія ННІ БіЕМ
01.02.54 – відбіркова комісія факультету ІФСК
01.02.55 – відбіркова комісія ННІП
01.02.60 – відбіркова комісія НН МІ
01.02.80 – відбіркова комісія ШІ
01.02.83 – приймальна комісія Відокремленого структурного підрозділу
"Шосткинський фаховий коледж ім. І.Кожедуба СумДУ"
01.02.85 – відбіркова комісія КІ
01.02.88 – приймальна комісія Відокремленого структурного підрозділу
"Класичний фаховий коледж СумДУ"
01.02.89 – приймальна комісія Відокремленого структурного підрозділу
"Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж
СумДУ"
01.02.91 – приймальна комісія Відокремленого структурного підрозділу
"Машинобудівний фаховий коледж СумДУ"
02.00 – Колегіальні
органи
управління
загальноуніверситетського рівня
02.01 – Конференція трудового колективу
02.02 – Вчена рада (Вчена рада)
02.10 – Рада з інформатизації

та

самоврядування

03.00 – Громадські організації загальноуніверситетського рівня
03.01 – Профспілковий комітет працівників СумДУ (Профком)
03.02 – Студентський профком (СПК)
03.03 – Студентський ректорат (СтР)
03.03.01 – відділ організаційно-методичної роботи органів студентського
самоврядування (ВОМР ОСС)
04.00 – Дорадчі (дорадчо-консультативні) органи управління та органи
самоврядування на загальноуніверситетському рівні
04.01 – Наукова рада
04.02 – Рада із забезпечення якості вищої освіти (РЯ)
04.02.01 – ситуаційно-аналітична група з вдосконалення якості
освітнього процесу (САГ)
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04.03 – Комісія по профілактиці правопорушень
04.04 – Рада з питань організації харчування
04.05 – Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і
молодих вчених СумДУ (НТСА)
04.06 – Координаційна рада з питань підтримки університетських стартапів
04.07 – Комісія з етики (доброчесності) та управління конфліктами
05.00 – Cлужби та відділи загально-організаційного забезпечення
діяльності
05.01 – Відділ документно-інформаційних комунікацій та контролю (ВДІКК)
05.01.01 – група супроводження системи електронного документообігу
та контролю (ГСЕД)
05.01.02 – група документно-інформаційного забезпечення (ГДІЗ)
05.01.03 – група друку, копіювання та відправки документів (ГДКВ)
05.01.05 – архів (Архів)
05.01.06 – приймальня ректорату
05.03 – Юридичний відділ (ЮВ)
05.04 – Відділ охорони праці та пожежної безпеки (ВОП)
05.05 – Режимно-мобілізаційний відділ (РМВ)
05.06 – Навчально-організаційний відділ з роботи в позабазових структурних
підрозділах (НОВ РПСП)
06.00 – Відділи та служби забезпечення фінансово-економічної діяльності
та закупівель
06.01 – Бухгалтерська служба (Бухгалтерія)
06.01.01 – відділ обліку матеріалів та необоротних активів (ВОМтаНА)
06.01.02 – відділ по обліку нарахування заробітної плати та стипендій
(ВОНЗПтаС)
06.01.02.01 – сектор нарахування стипендій
06.01.03 – відділ обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
(ВОРП)
06.01.03.01 – сектор обліку квартплати
06.01.03.02 – сектор обліку розрахунків за надані та отримані
послуги
06.01.03.03 – сектор обліку розрахунків за отримані товарноматеріальні цінності
06.01.03.04 – сектор обліку податків
06.01.04 – сектор обліку касових операцій
06.01.05 – сектор обліку науково-дослідних робіт
06.01.06 – ревізійний відділ
06.03 – Планово-фінансовий відділ (ПФВ)
06.03.01 – кошторисна група
06.04 – Відділ закупівель (ВЗ)
06.05 – Відділ контрактного навчання (ВКН)
06.06 – Департамент бізнес-процесів (ДБП)
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06.06.01 – відділ внутрішнього управлінського обліку (ВВУО)
06.06.02 – центр бізнес-комунікацій (ЦБК)
06.07 – Відділ технічного супроводу закупівель (ВТСЗ)
07.00 – Бібліотека СумДУ (Бібліотека)
07.01 – Відділ комплектування та наукової обробки документів
07.01.01 – сектор комплектування документів
07.02 – Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення
07.02.01 – сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних
ресурсів
07.03 – Інформаційно-бібліографічний відділ
07.04 – Відділ обслуговування та зберігання фондів
07.05 – Бібліотека Навчально-наукового медичного інституту
07.05.01 – сектор обслуговування та зберігання фондів
07.05.02 – сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних
ресурсів
07.06 – Філія бібліотеки
07.06.01 – сектор обслуговування та зберігання фондів
07.06.02 – сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних
ресурсів
08.00 – Медіа-центр (МЦ СумДУ)
08.01 – Відділ медіа-трансляцій (ВМТ)
08.01.01 – група радіомовлення
08.01.02 – група відео-трансляцій
08.02 – Відділ бренд-комунікацій (ВБК)
08.03 – Група з виробництва медіа-контенту (ГВМК)
08.04 – Студентська медіа-агенція "Studio16х9" (СМА)
09.00 – Управління міжнародного співробітництва (УМС)
09.01 – Група загальноорганізаційного забезпечення та міжнародного
протоколу (ГЗМП)
09.02 – Група супроводження грантових програм (ГСГП)
09.03 – Група міжнародних програм академічної мобільності (ГПАМ)
09.04 – Група організації міжнародного академічного співробітництва
(ГМАС)
09.05 – Координаційний центр підготовки грантових заявок (ЦПГЗ)
09.06 – Студентська агенція з академічної мобільності (СтАМ)
10.00 – Видавництво СумДУ (Видавництво)
10.01 – Редакційно-видавничий відділ (РВВ)
10.02 – Друкарня
11.00 – Навчально-організаційне управління (НОУ)
11.01 – Навчальний відділ (НВ)
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11.01.01 – група загальноорганізаційної роботи
11.01.02 – група планування розкладу занять
11.01.03 – група
організаційного
супроводження
інноваційних
технологій та сервісів
11.02 – Група супроводження ліцензування та акредитації (ГСЛА)
11.03 – Навчальний відділ з практики та інтеграційних зв`язків з
замовниками кадрів (НВП)
12.00 – Департамент доуніверситетської освіти та профорієнтаційної
роботи (ДДО)
12.01 – Навчальний відділ навчально-науково-виробничого комплексу (НВ
ННВК)
12.02 – Центр науково-технічної творчості учнівської молоді (ЦТУМ)
12.03 – Відокремлений відділ з профорієнтаційної роботи (ВВПР)
12.04 – Група з організації відкритих освітніх електронно-дистанційних
програм (ГОЕД)
13.00 – Департамент міжнародної освіти (ДМО)
13.01 – Підготовче відділення (ПВ ДМО)
13.02 – Клас "Конфуція"
13.03 – Відділ реєстрації іноземних громадян (ВРІГ)
13.04 – Лінгвістичний центр ДМО (ЛЦ ДМО)
13.05 – Відділ з організаційно-навчальних питань (ВОНП)
14.00 – Прес-центр СумДУ (ПЦ)
14.01 – газета " Резонанс "
15.00 – Відділи та служби забезпечення наукової діяльності
15.01 – Науково-дослідна частина (НДЧ)
15.01.01 – планово-фінансова група (ПФГ)
15.01.03 – науково-дослідний інститут енергоефективних технологій
(ІЕТ)
15.01.04 – науково-виробнича лабораторія "Біонанокомпозит" (ЛБНК)
15.01.05 – навчально-науковий центр Delcam-СумДУ "Комп'ютерні
технології проектування і обробки виробів" (Delcam)
15.01.07 – центр
колективного
користування
металообробним
обладнанням (ЦКМО)
15.01.08 – центр колективного користування науковим обладнанням
"Лабораторія матеріалознавства геліоенергетики, сенсорних
та наноелектронних систем" (ЦКНО)
15.01.09 – науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів
СумДУ (МІНДІП)
15.01.09.01 – лабораторія "Технологій виробництва добрив і
пігментів"
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15.01.09.02 – лабораторія
"Дослідно-промислових
випробувань
добрив і пігментів"
15.01.10 – науково-дослідний центр історичного краєзнавства (ЦІК)
15.01.11 – науково-експертний центр атомного та енергетичного
машинобудування СумДУ (НЕЦ АЕМ СумДУ)
15.01.12 – Інжиніринговий центр СумДУ "SumDU-Engineering" (ІЦ
СумДУ)
15.02 – Центр науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕI)
15.02.01 – відділ управління захистом інтелектуальної власності (ВУЗІВ)
15.02.02 – група організації трансферу технологій
15.02.02.01 – університетський офіс Національної мережі трансферу
технологій (Офіс NTTN)
15.02.03 – група моніторингу та обліку публікаційної активності
співробітників університету (ГМОП)
15.03 – Відділ з організації наукової роботи студентів (ВОНРС)
15.04 – Група моніторингу якості наукових проєктів (ГМЯНП)
16.00 – Департамент по роботі з персоналом та підготовці науковопедагогічних кадрів (ДРП)
16.01 – Центр розвитку кадрового потенціалу (ЦРКП)
16.02 – Навчально-науковий центр підготовки кадрів вищої кваліфікації
(ННЦ ПКВК)
16.02.01 – навчально-методичний відділ
16.02.02 – навчально-організаційний відділ
16.02.02.01 – група по роботі з іноземними аспірантами
16.02.03 – відділ організації атестації здобувачів
16.02.04 – Рада із забезпечення якості вищої освіти ННЦ ПКВК (РЯО
ІПК)
16.03 – Відділ кадрів (ВК)
16.04 – Відділ стратегічного аналізу та планування розвитку персоналу
(ВСА)
16.05 – Спеціалізовані вчені ради
16.05.01 – Спеціалізована вчена рада Д 55.051.01 (Спецрада)
16.05.02 – Спеціалізована вчена рада Д 55.051.02 (Спецрада)
16.05.03 – Спеціалізована вчена рада К 55.051.03 (Спецрада)
16.05.04 – Спеціалізована вчена рада Д 55.051.04 (Спецрада)
16.05.05 – Спеціалізована вчена рада Д 55.051.05 (Спецрада)
16.05.06 – Спеціалізована вчена рада Д 55.051.06 (Спецрада)
16.05.07 – Спеціалізована вчена рада Д 55.051.07 (Спецрада)
18.00 – Відділ бенчмаркінгу та статистики (ВБС)
18.01 – Група бенчмаркінгу та веб-менеджменту (ГБВМ)
18.02 – Група статистики та обліку контингенту (ГСОК)
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19.00 – Координаційний центр гуманітарної політики (КЦГП)
19.01 – Центр досліджень регіональної безпеки (ЦДРБ)
19.02 – Центр Європейської та Євроатлантичної інформації (ЦЄЄІ)
19.03 – Ресурсний центр з надання соціально-психологічної допомоги
(РЦСПД)
19.04 – Гендерний ресурсний центр (ГРЦ)
19.05 – Центр підтримки сім`ї
20.00 – Відділи та служби забезпечення позанавчальної діяльності
20.01 – Відділ позанавчальної роботи (ВПР)
20.02 – Культурно-мистецький центр (КМЦ)
20.02.01 – відокремлена структурна група КМЦ
20.02.02 – група технічного забезпечення позанавчальних заходів
20.02.03 – студія КВН (Студія)
20.02.04 – студентський клуб "Спортлайн" (Спортлайн)
20.03 – Відділ студентських проектів
20.04 – Центр соціокультурного розвитку (ЦСКР)
20.05 – Центр військово-патріотичного виховання студентської та шкільної
молоді (ЦВПВ)
21.00 – Управління фізичного виховання і спорту (УФВС)
21.02 – Спортивний клуб (СпК)
21.02.01 – клуб інтелектуальних ігор "Інтелект"
21.02.02 – центр пляжного волейболу (ЦПВ)
21.02.03 – центр спортивних єдиноборств (ЦСЄ)
21.02.04 – центр кіберспорту (ЦКС)
21.02.05 – центр водних видів спорту (ЦВВС)
21.02.06 – центр з легкої атлетики (ЦзЛА)
21.02.07 – центр зимових видів спорту (ЦЗВС)
21.02.08 – центр естетичної гімнастики та інтелектуальних видів спорту
(ЦЕГІВС)
21.02.09 – центр ігрових видів спорту (ЦІВС)
21.02.10 – центр стрільби з луку (ЦСзЛ)
21.03 – Спортивно-оздоровчий комплекс (СОК)
21.03.01 – спортивний комплекс (СК)
21.03.02 – плавальний басейн (ПБс)
21.03.03 – водно-веслувальна база (ВВБ)
21.03.04 – лижна база (ЛжБ)
21.04 – Палац студентського спорту СумДУ (по балансовим документам Будівля спортивної споруди (манеж) під літерою "А") (Палац)
22.00 – Служби забезпечення соціального напряму діяльності
22.01 – Відділ соціальної роботи зі студентською молоддю (ВСР)
22.02 – Студентське містечко (СМ)
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22.02.01 – відділ по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках
(ВРГ)
22.02.02 – бригада малярів для проведення поточних ремонтних робіт в
гуртожитках
22.02.03 – відділ готельного обслуговування студентського містечка
(ВГО СМ)
22.02.03.01 – гуртожиток-готель (вул. Прокоф’єва, 38/2) (Готель)
22.02.04 – гуртожиток №1 (вул. Миру, 25) (Гурт. №1)
22.02.05 – гуртожиток №2 (вул. 1-Замостянська, 5) (Гурт. №2)
22.02.06 – гуртожиток №3 (вул. 1-Замостянська, 7) (Гурт. №3)
22.02.07 – гуртожиток №4 (вул. Санаторна, 31/1) (Гурт. №4)
22.02.08 – гуртожиток №5 (вул. Санаторна, 31/2) (Гурт. №5)
22.02.09 – гуртожиток Машинобудівного коледжу (пр. Шевченка, 15)
(Гурт. МК)
22.02.10 – гуртожиток №1-А (вул. Прокоф’єва, 38б) (Гурт. №1-А)
22.02.11 – гуртожиток №2-А (вул. Люблінська, 10) (Гурт. №2-А)
22.02.12 – гуртожиток №3-А (вул. Люблінська, 10а) (Гурт. №3-А)
22.02.13 – пейнтбольний клуб "Адреналін"
22.02.14 – тимчасовий пункт охорони у готелі "Хімік"
22.04 – Комплекс громадського харчування (КГХ)
22.04.01 – центральна їдальня
22.04.02 – їдальня Навчально-наукового медичного інституту
22.04.03 – кафетерій корпусу "Г"
22.04.04 – їдальня машинобудівного коледжу
22.04.05 – кафетерій корпусу "Н"
22.04.06 – відокремлена структурна група КГХ
22.04.06.01 – їдальня навчального корпусу №1
22.04.06.02 – їдальня навчального корпусу №2
22.04.06.03 – кафе гуртожитку №2-А
22.04.06.05 – кава-клуб Конгрес-центру
22.04.07 – їдальня СОЦ "Універ"
22.04.08 – кафе гуртожитку-готелю
22.07 – Спортивно-оздоровчий центр "Універ" (СОЦ "Унiвер")
22.07.01 – дитячий оздоровчий заклад "Універ" Сумського державного
університету (ДОЗ "Унiвер")
23.00 – Відділи та служби комп`ютерного забезпечення, мережевих
технологій та технічного обладнання
23.01 – Центр комп`ютерних технологій (ЦКТ)
23.01.01 – група ліцензійного програмного забезпечення та співпраці з
провідними IT-компаніями
23.01.03 – лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання
23.01.04 – навчально-методичний центр "Проф-ІТ" (Проф-ІТ)
23.01.05 – стартап-центр "New Generatіon" (СЦ ЦКТ)
23.01.06 – група 3D-інновацій
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23.02 – Центр
телекомунікаційних
технологій
та
комп’ютерного
забезпечення (ЦТТКЗ)
23.02.01 – лабораторія мережевих технологій підтримки навчальної та
наукової діяльності (ЛМТ)
23.02.02 – відділ системного забезпечення та адміністрування (ВСЗА)
23.02.02.01 – група системного та вебадміністрування
23.02.02.02 – група тестування та встановлення програмного
забезпечення
23.02.03 – відділ технічного захисту інформації (ВТЗІ)
23.02.04 – відділ технічного забезпечення IT-діяльності (ВТЗІТД)
23.02.04.01 – група з обслуговування комп’ютерного обладнання
23.02.04.02 – група з підтримки систем зв’язку
23.02.04.03 – група з обслуговування периферійного обладнання
23.02.04.04 – група з проєктування, монтажу та підтримки кабельної
інфраструктури
23.02.05 – відділ з обліку, планування та ресурсного забезпечення ITінфраструктури (ВОПРЗІТІ)
23.02.05.01 – група з підготовки IT-закупівель
23.02.05.02 – група з обліку IT-обладнання
23.02.05.03 – спеціалізований склад №2 комп'ютерної техніки та ITобладнання (Склад №2)
23.02.05.04 – спеціалізований склад №3 витратних матеріалів
периферійного обладнання (Склад №3)
23.02.05.05 – спеціалізований склад №4 комунікаційного обладнання
та витратних матеріалів IT-забезпечення (Склад №4)
23.02.05.06 – склад б/в комп’ютерної техніки (Склад)
23.03 – Центр інформаційних систем (ЦIС)
23.03.01 – лабораторія системного аналізу (ЛСА)
23.03.02 – лабораторія автоматизованих систем (ЛАС)
23.03.05 – навчально-методична лабораторія систем електронного
документообігу та інформаційних сервісів (ЛСЕД)
23.03.06 – група ІТ-маркетингу (ІТ-марк)
23.03.07 – лабораторія
сучасних
інформаційних
систем
університетського менеджменту (ЛІСУМ)
23.04 – Центр вебресурсів (ЦВР)
23.04.01 – група інформаційного менеджменту вебресурсів
23.04.02 – група веброзроблення (ГВР)
23.06 – Організаційно-методичний центр технологій електронного навчання
(ОМЦТЕН)
23.06.01 – відділ адміністрування системи електронного навчання
(ВАЕН)
23.06.02 – навчально-методична лабораторія електронного навчання
(МЛЕН)
23.06.03 – відділ розроблення електронного контенту (ВРЕК)
23.06.04 – оnlіne-студія
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23.06.05 – лабораторія систем електронного навчання (ЛСЕН)
23.07 – Студентський центр інформаційних технологій (СтудЦІТ)
23.07.01 – група інформаційно-аналітичних систем (ГІАС)
23.07.02 – група прикладних програмних продуктів (ГПП)
23.08 – Група веб-орієнтованих інформаційних систем та комп`ютерних
технологій дизайну (Веб-КД)
25.00 – Адміністративно-господарча частина (АГЧ)
25.01 – Сектор комплектації матеріально-технічних ресурсів (СКМТР)
25.01.01 – склад №1 (Склад)
25.02 – Відділ
експлуатації
центральних
систем
теплопостачання,
водопостачання, водовідведення та вентиляції (ВЕСТ)
25.03 – Відділ електроенергетики (ВЕл)
25.03.01 – відокремлена енергодільниця
25.04 – Відділ організації будівельних робіт (ВОБР)
25.04.01 – сектор технічного нагляду
25.04.02 – сектор кошторисно-договірних відносин, планування та обліку
будівельних робіт (СКДВ)
25.04.03 – ремонтно-будівельна дільниця (РБД)
25.05 – Відділ комунально-договірних відносин (ВКДВ)
25.06 – Відділ тепло- газопостачання (ВТГ)
25.07 – Відділ ліфтового господарства (ВЛГ)
25.08 – Cектор програмного забезпечення регулювання теплоспоживання
будівель (СПЗТ)
25.09 – Управління господарського забезпечення (УГЗ)
25.09.01 – автогосподарство (Гараж)
25.09.02 – меблево-столярна дільниця (МСД)
25.09.03 – група ландшафтного дизайну (ГЛД)
25.09.04 – відділ технічної естетики (ВТЕс)
25.09.05 – відділ охорони (ВОх)
25.09.05.01 – дільниця охорони території Навчально-наукового
медичного інституту по вул. Санаторній
25.09.05.01.01 – пункт
охорони
комплексу
будівель
по
вул. Санаторна,1
25.09.05.01.02 – пункт
охорони
комплексу
будівель
по
вул. Санаторна, 32
25.09.05.02 – дільниця зовнішньої охорони комплексу будівель по
вул. Люблінській, 10
25.09.05.03 – дільниця зовнішньої охорони комплексу будівель в
центрі м. Суми
25.09.05.03.01 – пункт
охорони
навчального
корпусу
№1
(вул. Соборна, 39)
25.09.05.03.02 – пункт
охорони
навчального
корпусу
№2
(вул. Петропавлівська, 57)
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25.09.05.03.03 – пункт
охорони
навчального
корпусу
№3
(вул. Петропавлівська, 59) та корпусу університетської
клініки (вул. Першотравнева, 9)
25.09.05.03.04 – пункт
охорони
корпусу
Конгрес-центру
(вул. Покровська, 9/1)
25.09.05.04 – дільниця охорони об'єкта незавершеного будівництва
по вул. Троїцькій, 4
25.09.05.05 – дільниця охорони господарського комплексу по
вул. Менжинського, 11
25.09.05.06 – дільниця зовнішньої охорони гуртожитків №2, 3
25.09.05.07 – дільниця зовнішньої охорони комплексу будівель по
вул. Р.-Корсакова, 2
25.09.05.07.01 – пункт охорони головного корпусу, бібліотечноінформаційного центру
25.09.05.07.02 – пункт охорони науково-навчального корпусу "Н"
25.09.05.07.03 – пункт охорони центрального та електротехнічного
корпусів
25.09.05.07.04 – пункт охорони лабораторного корпусу
25.09.05.07.05 – пункт охорони науково-навчального корпусу "М"
25.09.05.07.06 – пункт охорони спортивного корпусу, плавального
басейну, гуртожитку № 1 (вул. Миру, 25)
25.09.05.07.07 – пункт охорони території короткострокової стоянки
автомобілів
25.09.05.08 – дільниця охорони водно-веслової бази
25.09.05.09 – дільниця зовнішньої охорони комплексу будівель по
вул. Прокоф’єва
25.09.05.09.01 – пункт охорони Палацу студентського спорту
СумДУ, студентського клубу "Спортлайн", гуртожитку
№1А
25.09.05.09.02 – пункт охорони гуртожитка-готелю
25.09.05.10 – дільниця зовнішньої охорони адміністративного
корпусу МІНДІП
25.09.06 – господарський відділ головного кампусу (ГВ ГК)
25.09.06.01 – бібліотечно-інформаційний центр (за техпаспортом навчально-бібліотечний корпус) (Корпус БІЦ)
25.09.06.02 – головний корпус (Корпус Г)
25.09.06.03 – центральний корпус (за техпаспортом - навчальнолабораторний корпус Ц) (Корпус Ц)
25.09.06.04 – електротехнічний
корпус
(за
техпаспортом
навчальний корпус ЕТ) (Корпус ЕТ)
25.09.06.05 – науково-навчальний корпус "М" (Корпус М)
25.09.06.06 – лабораторний корпус (Корпус ЛА, ЛБ)
25.09.06.07 – науково-навчальний корпус "Н" (Корпус Н)
25.09.06.08 – група поточних ремонтів
25.09.06.09 – адміністративний корпус МІНДІП (Корпус МД)
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25.09.06.10 – технологічний корпус (за техпаспортом майстерні корпус Т) (Корпус Т)
25.09.07 – господарський відділ навчального кампусу Навчальнонаукового медичного інституту (стоматологія) (ГВ МІ)
25.09.07.01 – суспільно-побутовий корпус (Корпус НН МІ)
25.09.07.02 – анатомічний корпус (Корпус АН)
25.09.07.03 – блок
теоретичних
занять
Навчально-наукового
медичного інституту (за техпаспортом - корпус 1 з
переходом) (Корпус Т3)
25.09.07.04 – стоматологічний корпус (Корпус С)
25.09.07.05 – адміністративний
корпус
Навчально-наукового
медичного інституту (за техпаспортом - санаторійпрофілакторій) (Корпус АК)
25.09.07.06 – група поточних ремонтів
25.09.08 – господарський відділ університетського кампусу в центрі
міста (ГВ Ц)
25.09.08.01 – навчальний корпус №1 (Корпус К1)
25.09.08.02 – навчальний корпус №2 (Корпус К2)
25.09.08.03 – навчальний корпус №3 (Корпус К3)
25.09.08.04 – корпус Конгрес-центру (за техпаспортом - міжвузівська
бібліотека) (Корпус КЦ)
25.09.08.05 – корпус університетської клініки (за техпаспортом лікувально-оздоровчий центр) (Корпус КУКл)
25.09.08.06 – господарський корпус (Корпус ГК)
25.09.08.07 – група поточних ремонтів
25.09.08.08 – об’єкт незавершеного будівництва по вул. Троїцька, 4
25.09.08.09 – студентський сквер (за техпаспортом - Паркова зона)
27.00 – Центр забезпечення якості вищої освіти (ЦЗЯВО)
27.01 – Бюро моніторингу якості вищої освіти (БМ)
27.02 – Лабораторія виміру якості вищої освіти (ЛВ)
27.03 – Студентська агенція співдії якості освіти (САЯ)
28.00 – Група планування
(ГПОНН)

та

обліку

навчального

навантаження

29.00 – Навчально-методичний відділ (НМВ)
30.00 – Група сприяння академічній доброчесності (АкД)
30.01 – Лабораторія дослідження академічної доброчесності
31.00 – Центр професійної та післядипломної освіти (ЦППО)
31.01 – центр підвищення кваліфікації державних службовців (ЦПКДС)
31.02 – центр фінансового моніторингу (ЦФМ)
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32.00 – Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
(ЦЗДВН)
32.01 – Регіональний центр дистанційного навчання (РЦДН)
32.01.01 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Барського
гуманітарно-педагогічного
коледжу
ім. М.Грушевського (ТЦДК)
32.01.02 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Білопільської спеціалізованої школи 1-3 ступенів №1 (ТЦДК)
32.01.03 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Вищого навчального комунального закладу "БілгородДністровський педагогічний фаховий коледж" (ТЦДК)
32.01.04 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Глухівського національного педагогічного університету
ім. О.Довженка (ТЦДК)
32.01.05 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Державного вищого навчального закладу «Гадяцьке вище
професійне аграрне училище» (ТЦДК)
32.01.06 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Дніпроруденського індустріального технікуму (ТЦДК)
32.01.07 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу (ТЦДК)
32.01.08 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Дрогобицького фахового механіко-технологічного коледжу
(ТЦДК)
32.01.09 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Закарпатського політехнічного фахового коледжу (ТЦДК)
32.01.10 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Конотопського інституту СумДУ (ТЦДК)
32.01.11 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Коростенської ЦБ ім. М.Островського (ТЦДК)
32.01.12 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Фахового
коледжу
технологій,
бізнесу
та
права
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі
Українки (ТЦДК)
32.01.13 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка
(ТЦДК)
32.01.14 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Кролевецької станції юних техніків (ТЦДК)
32.01.15 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Лебединського педагогічного коледжу ім. А.С.Макаренка
(ТЦДК)
32.01.16 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Лохвицького механіко-технологічного фахового коледжу
Полтавської державної аграрної академії (ТЦДК)
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32.01.17 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Мелітопольського промислово-економічного коледжу (ТЦДК)
32.01.18 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Млинівського державного технолого-економічного коледжу
(ТЦДК)
32.01.19 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Могилів-Подільської гімназії №1 (ТЦДК)
32.01.20 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка (ТЦДК)
32.01.21 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Прилуцького технічного фахового коледжу (ТЦДК)
32.01.22 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу
ім. І.Я.Франка (ТЦДК)
32.01.23 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Путивльського педагогічного коледжу ім. С.В.Руднєва
(ТЦДК)
32.01.24 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Путивльського професійного ліцею (ТЦДК)
32.01.25 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі ПП
«Інженерного учбового центру» (ТЦДК)
32.01.26 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Роменського вищого професійного училища (ТЦДК)
32.01.27 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Роменського фахового коледжу КНЕУ ім. В.Гетьмана (ТЦДК)
32.01.28 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі ДНЗ
"Черкаський професійний ліцей" (ТЦДК)
32.01.29 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Сокиринського професійного аграрного ліцею (ТЦДК)
32.01.30 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Черкаського політехнічного фахового технікуму (ТЦДК)
32.01.31 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Шосткинського інституту СумДУ (ТЦДК)
32.01.32 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Южноукраїнського професійного ліцею (ТЦДК)
32.01.33 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Первомайського
індустріально-педагогічного
фахового
коледжу (ТЦДК)
32.01.34 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Сосницького професійного аграрного ліцею (ТЦДК)
32.01.35 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Автошколи "Проф-авто", м. Бар Вінницької області (ТЦДК)
32.01.36 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних
технологій та архітектури (ТЦДК)
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32.01.37 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Житомирського агротехнічного коледжу (ТЦДК)
32.01.38 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Конотопського вищого професійного училища (ТЦДК)
32.01.39 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права
ім. П.П.Сая (ТЦДК)
32.01.40 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Могилів-Подільського
монтажно-економічного
коледжу
(ТЦДК)
32.01.41 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Черкаського фахового коледжу харчових технологій та
бізнесу (ТЦДК)
32.01.42 – територіальний центр дистанційних комунікацій на базі
Борщівського агротехнічного фахового коледжу (ТЦДК)
32.02 – Рада із забезпечення якості вищої освіти ЦЗДВН
35.00 – Кафедра військової підготовки (КВП)
51.00 – Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
(ТеСЕТ)
51.01 – Деканат факультету ТеСЕТ
51.02 – Обчислювальний центр факультету ТеСЕТ
51.03 – Вчена рада факультету ТеСЕТ
51.05 – Рада із забезпечення якості вищої освіти факультету ТеСЕТ
51.06 – Спеціалізована група для забезпечення проведення енергетичних
обстежень об`єктів ВНЗ, ПТУ та інших установ і організацій (СГЕО)
51.07 – Науково-навчальний центр промислового інжинірингу (ННЦПІ)
51.15 – Кафедра технічної теплофізики (ТТФ)
51.15.01 – проблемна науково-дослідна лабораторія "Промислова
теплоенергетика"
51.15.02 – філія кафедри на базі НПАО "ВНДІкомпресормаш"
51.16 – Кафедра екології та природозахисних технологій (ЕПТ)
51.16.01 – науковий центр прикладних екологічних досліджень (НЦПЕД)
51.16.02 – філія кафедри на базі Державного управління екологічної
безпеки в Сумській області
51.16.03 – філія кафедри на базі ВАТ "Сумихімпром"
51.16.05 – філія кафедри на базі Державної екологічної інспекції в
Сумській області
51.16.06 – філія кафедри на базі ДКП "Міськводоканал"
51.16.07 – науково-навчальний центр екології та нових технологій
(ЦЕкНТ)
51.16.08 – науково-дослідна лабораторія "Біогазових технологій"
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51.16.09 – міжнародний інноваційно-прикладний центр "Водна Артерія"
(МІПЦ "Водна Артерія")
51.17 – Кафедра прикладної гідроаеромеханіки (ПГМ)
51.17.01 – міжгалузева
проблемна
науково-дослідна
лабораторія
гідродинамічних приводів і установок (ЛГП)
51.17.01.01 – філія науково-дослідної лабораторії "Гідродинамічних
приводів та установок"
51.17.01.02 – дослідне виробництво міжгалузевої проблемної
науково-дослідної
лабораторії
гідродинамічних
приводів і установок
51.17.02 – філія кафедри на базі Територіального управління Державної
інспекції з енергозбереження в Сумській області
51.17.03 – філія кафедри на базі ВАТ "ВНДІАЕН"
51.17.04 – філія кафедри на базі ДКП "Міськводоканал"
51.17.05 – науково-виробничий центр термічної обробки матеріалів
(НВЦ ТОМ)
51.18 – Кафедра хімічної інженерії (ХІ)
51.18.01 – науково-навчальний
центр
комплексного
інжинірингу
"SSUChemTech" на базі ПАТ "Укрхімпроект"
51.18.02 – лабораторія грануляційного та масообмінного обладнання
(ЛГМО)
51.19 – Кафедра
прикладного
матеріалознавства
і
технології
конструкційних матеріалів (ПМiТКМ)
51.19.02 – філія кафедри на базі НПАО "ВНДІкомпресормаш"
51.19.03 – науково-навчально-виробничий центр "Технології сучасних
машинобудівних матеріалів" (ЦТСМ)
51.19.04 – науково-дослідна лабораторія прикладного матеріалознавства
(ЛПМ)
51.20 – Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів
(ТМВI)
51.20.01 – проблемна науково-дослідна лабораторія
"Високопродуктивних процесів обробки та верстатів" (ЛПОВ)
51.20.02 – філія кафедри на базі АТ "Нафтопроммаш"
51.20.03 – філія кафедри на базі ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш"
51.20.04 – філія кафедри на базі Сумського державного центру
стандартизації, метрології та сертифікації
51.20.06 – філія кафедри на базі НПАО "ВНДІкомпресормаш"
51.20.10 – експериментальний науково-дослідний студентський інститут
(ЕНДСI)
51.21 – Кафедра теоретичної та прикладної хімії (ТПХ)
51.21.01 – науково-навчальний центр "All'Хімія" (All'Хімія)
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51.24 – Кафедра
комп’ютерної
механіки
імені
Володимира
Марцинковського (КМ)
51.24.01 – проблемна науково-дослідна лабораторія "Гермомеханіки та
вібродіагностики" (ЛГВ)
51.24.02 – філія кафедри на базі АТ "Сумський завод " Насосенергомаш"
51.24.04 – науково-дослідна лабораторія механічних випробувань (ЛМВ)
51.24.05 – регіональний
навчально-методичний
та
науковоконсультаційний центр "Технологія" (Технологія)
51.24.05.01 – випробувальна лабораторія неруйнівних методів
контролю (ЛНМК)
52.00 – Факультет електроніки та інформаційних технологій (ЕлІТ)
52.01 – Деканат факультету ЕлІТ
52.02 – Обчислювальний центр факультету ЕлІТ
52.03 – Вчена рада факультету ЕлІТ
52.05 – Рада із забезпечення якості вищої освіти факультету ЕлІТ
52.06 – Регіональний центр електронної мікроскопії і мас-спектрометрії
(ЦЕлМК)
52.08 – Науково-навчальний центр вакуумної і електрофізичної апаратури
для атомної енергетики подвійного підпорядкування МОНМС та
НАН України
52.17 – Кафедра комп'ютерних наук (КН)
52.17.01 – проблемна науково-дослідна лабораторія інтелектуальних
систем (ЛІС)
52.17.02 – навчально-методичний центр комп’ютерних наук (ЦКН)
52.18 – Кафедра прикладної математики та моделювання складних
систем (ПМтаМСС)
52.18.01 – науково-навчальний центр моделювання процесів у складних
системах (ЦМПСС)
52.18.02 – навчально-методичний центр Microsoft Imagine Academy
(ЦМА)
52.18.03 – центр
колективного
користування
обчислювальним
обладнанням (ЦККОО)
52.20 – Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики (ЕЗПФ)
52.20.01 – проблемна науково-дослідна лабораторія "Матеріалознавства
мікро- і наноелектроніки"
52.20.03 – проблемна науково-дослідна лабораторія "Нерівноважних
процесів в матеріалах електронної техніки"
52.21 – Кафедра електроніки та комп`ютерної техніки (ЕКТ)
52.21.01 – проблемна науково-дослідна лабораторія "Електронних систем
і засобів кодування інформації"
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52.21.02 – філія кафедри на базі ТОВ "НПП Преобразователь"
52.21.03 – філія кафедри на базі НПАО "ВНДІкомпресормаш"
52.21.04 – науково-дослідна
лабораторія
"Оптоелектроніки
геліоенергетики"
52.21.05 – філія кафедри на базі Сумської філії ПАТ "Укртелеком"
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52.22 – Кафедра наноелектроніки та модифікації поверхні (НЕМП)
52.22.01 – проблемна
науково-дослідна
лабораторія
"Вакуумних
нанотехнологій"
52.22.02 – проблемна науково-дослідна лабораторія "Нові технології в
фізиці та техніці НВЧ"
52.22.03 – науково-навчальний центр "Модифікації поверхні" (ННЦ МП)
52.22.04 – філія кафедри на базі Інституту прикладної фізики НАН
України
52.22.05 – науково-дослідна лабораторія іонно-плазмових технологій
(НДЛ ІПТ СумДУ)
52.23 – Кафедра електроенергетики (ЕЕ)
52.23.01 – центр електротехнологій (ЦЕТ)
52.23.01.01 – електротехнічна лабораторія (ЕТЛ)
52.24 – Кафедра математичного аналізу і методів оптимізації (МАiМО)
52.24.01 – центр неперервної математичної освіти та математичного
моделювання (ЦМО)
52.25 – Кафедра кібербезпеки (КБ)
52.26 – Кафедра інформаційних технологій (ІТ)
52.26.01 – науково-консультаційний та навчально-методичний центр
"Інформаційні технології проектування" (ЦІТП)
52.26.02 – навчально-науковий центр "Імітаційне моделювання та аналіз
систем" (ННЦ ІМАС)
52.27 – Кафедра комп`ютеризованих систем управління (КСУ)
52.27.01 – регіональний
навчально-науковий
центр
"Промислові
інформаційні технології, електроніка та приводи" (ПІТЕП)
52.27.02 – філія кафедри на базі ВАТ "ВНДІАЕН"
53.00 – Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту
(ННІ БіЕМ)
53.01 – Деканат ННІ БіЕМ
53.02 – Вчена рада ННІ БіЕМ
53.03 – Рада із забезпечення якості вищої освіти ННІ БіЕМ
53.04 – Науково-дослідний інститут економіки розвитку (ІЕР)
53.05 – Науково-дослідний
центр
"Центр
проєктних
досліджень
регіонального соціально-економічного розвитку" (ЦРР)
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53.14 – Кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування
(ЕПБА)
53.14.01 – проблемна науково-дослідна лабораторія економіки сталого
розвитку і екологічно збалансованого природокористування
53.14.02 – навчально-методичний бізнес-центр (НМБЦ)
53.15 – Кафедра міжнародних економічних відносин (МЕВ)
53.15.01 – науково-дослідна лабораторія розвитку соціально-економічних
систем (ЛРСЕС)
53.16 – Кафедра економічної кібернетики (ЕКіб)
53.16.01 – науково-навчальний центр бізнес-аналітики (ЦБА)
53.17 – Кафедра управління імені Олега Балацького (управління)
53.17.01 – проблемна
науково-дослідна
лабораторія
соціальноекономічних досліджень
53.17.02 – філія кафедри на базі ВАТ "Сумихімпром"
53.17.03 – філія кафедри на базі Концерну "НІКМАС"
53.18 – Кафедра фінансових технологій і підприємництва (ФТП)
53.18.01 – освітньо-науковий
дослідницький
центр
"Фінансові
перспективи" (ЦФП)
53.19 – Кафедра маркетингу (маркет.)
53.19.01 – науково-навчальний центр маркетингових досліджень (ЦМД)
53.19.02 – маркетинговий центр (МкЦ)
53.21 – Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування (БОО)
53.21.01 – центр
з
консультаційної
підтримки
і
облікового
супроводження соціальних ініціатив та бізнесу (ЦССІБ)
54.00 – Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій (ІФСК)
54.01 – Деканат факультету ІФСК
54.02 – Вчена рада факультету ІФСК
54.04 – Рада із забезпечення якості вищої освіти факультету ІФСК
54.15 – Кафедра іноземних мов (ІМ)
54.15.01 – лінгвістичний навчально-методичний центр (ЛНМЦ)
54.15.02 – навчально-методичний центр німецької мови "Німецький
центр СумДУ" (ЦНМ)
54.16 – Кафедра журналістики та філології (ЖФ)
54.16.01 – філія кафедри на базі Сумської обласної громадської
організації "Сумський прес-клуб"
54.16.02 – філія кафедри на базі Товариства з обмеженою
відповідальністю "Телерадіокомпанія "Дельта"
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54.16.04 – секція "Реклама і зв`язки з громадськістю" (рекл.)
54.16.04.01 – науково-навчальний центр прикладних соціальнокомунікаційних технологій "PR-консалтинг" (PRконсалтинг)
54.18 – Кафедра германської філології (ГФ)
54.18.01 – проблемна науково-дослідна лабораторія фундаментальних
лінгвістичних досліджень
54.18.02 – перекладацький навчально-методичний центр "LinguoStar"
(LinguoStar)
54.18.03 – предметна секція теорії та практики перекладу (ТПП)
54.18.04 – предметна секція германських мов (ГМ)
54.18.05 – центр українсько-польської співпраці "Sloboda" (ЦУПС
"Sloboda")
54.19 – Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій
(ППСТ)
54.19.01 – психологічна служба
54.19.02 – центр соціальних досліджень (ЦСД)
54.21 – Кафедра мовної підготовки іноземних громадян (МПIГ)
54.21.01 – навчально-методичний центр слов'янських мов "Лінгвістичний
центр слов'янських мов СумДУ" (ЛЦСМ)
55.00 – Навчально-науковий інститут права (ННІП)
55.01 – Навчальна частина ННІП
55.02 – Вчена рада ННІП
55.04 – Рада із забезпечення якості вищої освіти ННІП
55.05 – Юридична клініка (ЮК)
55.06 – Науково-консультаційний центр правових досліджень (ЦПД)
55.07 – Навчально-науковий центр співдії державній політиці по боротьбі з
корупцією "Антикор" (Антикор)
55.15 – Кафедра адміністративного, господарського права та фінансовоекономічної безпеки (АГПФЕБ)
55.15.01 – філія кафедри при Територіальному управлінні Державної
судової адміністрації Сумської області
55.15.02 – науково-дослідна лабораторія з наукових проблем публічного
та приватного права
55.16 – Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства
(КПДС)
55.16.01 – філія кафедри на базі Управління Державного департаменту з
питань виконання покарань в Сумській області

21

55.17 – Кафедра фундаментальної юриспруденції та конституційного
права (ФЮКП)
55.19 – Кафедра міжнародного, європейського права та порівняльного
правознавства (МЄППП)
55.20 – Кафедра історії (Іст.)
60.00 – Навчально-науковий медичний інститут (НН МI)
60.01 – Навчальна частина НН МІ
60.02 – Вчена рада НН МІ
60.04 – Рада із забезпечення якості вищої освіти НН МІ
60.05 – Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів
діагностики та малоінвазивної хірургії (ЦЕМ)
60.06 – Регіональний навчально-тренувальний центр для підготовки
немедичних працівників з надання першої невідкладної допомоги
(НТЦ)
60.08 – Науково-виробничий центр "Стоматологія"
60.09 – Регіональний науково-навчальний центр ультразвукової діагностики
(ЦУЗД)
60.10 – Університетська клініка (УКл)
60.10.01 – науково-навчальний діагностичний центр томографії (ДЦТ)
60.10.02 – центр клінічних досліджень (ЦКД)
60.10.03 – медична лабораторія (МедЛаб)
60.11 – Науково-методичний центр спортивної медицини (ЦСМ)
60.12 – Центр колективного користування науковим обладнанням "Центр
біомедичних досліджень" (ЦККНО МІ)
60.12.01 – регіональний центр екологічного, хіміко-токсикологічного
моніторингу та біомедичних досліджень (РЦ "ЕКОМЕДХІМ")
60.12.01.01 – науково-дослідна
лабораторія
імуноферментного
аналізу
60.12.01.02 – хіміко-токсикологічна науково-дослідна лабораторія
(ХТЛ)
60.12.01.03 – бактеріологічна науково-дослідна лабораторія
60.12.02 – центр
підвищення
кваліфікації
працівників
хімікотоксикологічних випробувальних лабораторій (ЦПК ПВЛ)
60.12.03 – науково-дослідна лабораторія клітинних культур
60.13 – Центр підготовки до Єдиного державного кваліфікаційного та
ліцензійних інтегрованих іспитів (ЦЄДКІ)
60.14 – Україно-шведський дослідницький центр SUMEYA (УШДЦ
SUMEYA)
60.15 – Центр респіраторної медицини (ЦРМ)
60.16 – Центр планування сім’ї (ЦПС МІ)
60.17 – Центр гепатології та інфектології навчально-наукового медичного
інституту СумДУ (Центр гепатоінф ННМІ)
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60.21 – Кафедра морфології (морфології)
60.21.01 – центр колективного користування
морфологічних досліджень (ЦМД)

обладнанням

для

60.22 – Кафедра патологічної анатомії (патанатом.)
60.22.01 – проблемна науково-дослідна морфологічна лабораторія
60.22.02 – науковий центр патоморфологічних досліджень (НЦПД)
60.23 – Кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології
(ФПФ)
60.23.01 – наукова лабораторія молекулярно-генетичних досліджень
60.23.02 – науково-виробнича лабораторія "Прикладних біотехнологій"
60.24 – Кафедра онкології та радіології (ОнР)
60.25 – Кафедра біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної
інженерії (БФБІ)
60.26 – Кафедра акушерства, гінекології та планування сім’ї (АГі)
60.27 – Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією (ІХЕ)
60.28 – Кафедра хірургії, травматології, ортопедії та фтизіатрії (ХТОФ)
60.28.01 – навчально-методичний та науково-консультативний центр
лазерної хірургії
60.29 – Кафедра нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії,
наркології, медичної психології, професійних хвороб (НрН)
60.30 – Кафедра громадського здоров'я (ГрЗ)
60.30.01 – бактеріологічна науково-дослідна лабораторія (БНДЛ)
60.31 – Кафедра стоматології (стомат.)
60.32 – Кафедра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
(ЕМД)
60.33 – Кафедра фізичного виховання і спорту (ФВС)
60.33.01 – секція спеціальності "Фізична культура і спорт" (фіз.культ.)
60.33.02 – секція фізичного виховання №1 (фіз.вих. №1)
60.33.03 – секція фізичного виховання №2 (фіз.вих. №2)
60.33.04 – секція фізичного виховання №3 (фіз.вих. №3)
60.34 – Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини
(ФТЕСМ)
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60.35 – Факультет післядипломної медичної освіти (ФПМО)
60.35.01 – Кафедра сімейної медицини з курсом дерматовенерології
(сім.мед.)
60.35.02 – Кафедра педіатрії (педіатрії)
60.35.03 – Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної
медицини (внутр. мед.)
80.00 – Шосткинський інститут СумДУ (ШI СумДУ)
80.01 – Директорат ШІ СумДУ
80.02 – Науково-дослідний центр розробки і виробництва хімічної продукції
та електроізоляційних матеріалів
80.03 – Рада із забезпечення якості вищої освіти ШІ СумДУ
80.04 – Вчена рада ШІ СумДУ
80.10 – Кафедра економіки та управління ШІ СумДУ (ЕУ ШI СумДУ)
80.11 – Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук ШІ
СумДУ (ХТВМС ШI СумДУ)
80.13 – Кафедра системотехніки та інформаційних технологій ШІ СумДУ
(СIТ ШI СумДУ)
82.00 – Центр заочної та дистанційної форми навчання ШІ СумДУ
(ЦЗДН ШI СумДУ)
83.00 – Відокремлений структурний підрозділ "Шосткинський фаховий
коледж імені Івана Кожедуба СумДУ" (ШФК СумДУ)
85.00 – Конотопський інститут СумДУ (КI СумДУ)
85.01 – Директорат КІ СумДУ
85.02 – Рада із забезпечення якості вищої освіти КІ СумДУ
85.03 – Вчена рада КІ СумДУ
85.10 – Кафедра електронних приладів і автоматики КІ СумДУ (ЕПА КI
СумДУ)
85.12 – Кафедра технологій і управління КІ СумДУ (ТіУ КI СумДУ)
85.12.01 – секція менеджменту і підприємництва (МіП)
87.00 – Центр заочної та дистанційної форми навчання КІ СумДУ (ЦЗДН
КI СумДУ)
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88.00 – Відокремлений структурний підрозділ "Класичний фаховий
коледж СумДУ" (КФК СумДУ)
89.00 – Відокремлений
структурний
підрозділ
"Конотопський
індустріально-педагогічний фаховий коледж СумДУ" (КІПФК
СумДУ)
91.00 – Відокремлений
структурний
підрозділ
фаховий коледж СумДУ" (МФК СумДУ)
Начальник ВДІКК

"Машинобудівний

Л. В. Акименко

