Структурний підрозділ
Криворізький національний
університет
Ректор
Помічник ректора
Проректор з науковопедагогічної та навчальної
роботи

Вебсайт
http://www.knu.edu.ua

Проректор з наукової роботи
Проректор з науковопедагогічної та виховної
роботи
Проректор з адміністративногосподарської роботи
Учений секретар
Відповідальний секретар
приймальної комісії
Рада молодих вчених
Начальник загального відділу
Завідувач архіву
Голова профкому
Головний бухгалтер
Начальник планового відділу
Начальник відділу кадрів
Завідувач навчальнометодичного відділу
Начальник юридичного
відділу
Директор центру безперервної
освіти
Керівник центр забезпечення
якості вищої освіти
Начальник відділу
http://doir.knu.edu.ua/
міжнародних зв’язків
Начальник центру сприяння
працевлаштуванню
студентів і випускників
Начальник військовомобілізаційного підрозділу
Фахівець з цивільної оборони
та надзвичайних ситуацій
Начальник відділу охорони
праці
Начальник інформаційнообчислювального центру
Адміністратор ЄДEБО

Email
knu@knu.edu.ua
rector@knu.edu.ua
help@knu.edu.ua
vicerector_aw@knu.ed
u.ua
vicerector_nr@knu.ed
u.ua
prorektor_org@knu.ed
u.ua
vicerector_agr@knu.e
du.ua
secretary@knu.edu.ua
pr_kom@knu.edu.ua
rmv@knu.edu.ua
zagal@knu.edu.ua
arch@knu.edu.ua
profcom@knu.edu.ua
buh@knu.edu.ua
plan@knu.edu.ua
vidkad@knu.edu.ua
zavnmetv@knu.edu.ua
law@knu.edu.ua
centerbo@knu.edu.ua
centr_yakosti@knu.ed
u.ua
interdep@knu.edu.ua
cspsv@knu.edu.ua
wmp@knu.edu.ua
co@knu.edu.ua
labour@knu.edu.ua
ioc@knu.edu.ua
edboknu@knu.edu.ua

Структурний підрозділ
Вебсайт
Адміністратор сайту
Начальник редакційновидавничого відділу
http://lib.knu.edu.ua/
Директор бібліотеки
Директор палацу молоді і
студентів
Начальник науково-дослідної
частини
Завідувач аспірантури та
докторантури
Директор геологомінералогічного музею
Начальник експлуатаційнотехнічного відділу
Начальник господарчого
відділу
Уповноважений з
антикорупційної діяльності
Запит до публічної інформації
Пресцентр університету
Технічна підтримка
https://www.budfac.com/
Будівельний факультет

Email
siteknu@knu.edu.ua
rvv@knu.edu.ua
lib@knu.edu.ua
pmis@knu.edu.ua
science@knu.edu.ua
aspirodoc@knu.edu.ua
museum@knu.edu.ua
exp@knu.edu.ua
gv@knu.edu.ua
anticorruption@knu.ed
u.ua
zapyt@knu.edu.ua
press@knu.edu.ua
support@knu.edu.ua
bf@knu.edu.ua

http://www.knu.edu.ua/fakultety/budivelnyy-fakul-tet/struktura/kafedrapcmb@knu.edu.ua
promyslovoho-cyvil-noho-i-mis-kohobudivnyctva
Кафедра технології
http://www.knu.edu.ua/fakultety/budivelnyy-fakul-tet/struktura/kafedraбудівельних виробів,
tbv@knu.edu.ua
tehnolohii-budivel-nyh-vyrobiv-materialivматеріалів
ta-konstrukciy
та конструкцій
Кафедра
http://www.knu.edu.ua/fakultety/budivelnyy-fakulтеплогазoводопостачання,
tgpvv@knu.edu.ua
tet/struktura/teplohazovodopostachannya
водовідведення
-vodovidvedennya-i-ventylyacii
і вентиляції
http://www.knu.edu.ua/fakultety/heolo
Геолого-екологічний
gef@knu.edu.ua
ho-ekolohichnyy-fakul-tet
факультет
http://www.knu.edu.ua/fakultety/heoloho
Кафедра геології і прикладної
-ekolohichnyy-fakul-tet/struktura/kafedra- gtpm@knu.edu.ua
мінералогії
heolohii-i-prykladnoi-mineralohii
http://www.knu.edu.ua/fakultety/heoloho
-ekolohichnyy-fakul-tet/struktura/kafedra- eco@knu.edu.ua
Кафедра екології
ekolohii
http://www.knu.edu.ua/fakultety/heoloho
-ekolohichnyy-fakul-tet/struktura/kafedra- geodezii@knu.edu.ua
Кафедра геодезії
heodezii
http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnyc
Гірничо-металургійний
gmf@knu.edu.ua
ho-metalurhiynyy-fakul-tet
факультет
Кафедра підземної розробки http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnych prkk@knu.edu.ua

Кафедра промислового,
цивільного і міського
будівництва

Структурний підрозділ
родовищ корисних копалин

Вебсайт

Email

o-metalurhiynyy-fakultet/struktura/kafedra-pidzemnoi-rozrobkyrodovyshh-korysnyh-kopalyn
http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnych
Кафедра відкритих гірничих o-metalurhiynyy-fakulvgr@knu.edu.ua
tet/struktura/kafedra-vidkrytyh-hirnychyhробіт
robit
http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnych
o-metalurhiynyy-fakulКафедра маркшейдерії
marksh@knu.edu.ua
tet/struktura/kafedra-marksheyderii
http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnych
o-metalurhiynyy-fakulКафедра охорони праці та
opcb@knu.edu.ua
tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-taцивільної безпеки
cyvil-noi-bezpeky
http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnych
o-metalurhiynyy-fakulКафедра будівельних
bgt@knu.edu.ua
tet/struktura/kafedra-budivel-nyhгеотехнологій
heotehnolohiy
http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnych
Кафедра збагачення корисних o-metalurhiynyy-fakulzkk@knu.edu.ua
tet/struktura/kafedra-zbahachennyaкопалин і хімії
korysnyh-kopalyn-i-himii
http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnych
Кафедра металургії чорних
o-metalurhiynyy-fakulkaf_mchmlv@knu.edu
металів і ливарного
tet/struktura/kafedra-metalurhii-chornyh- .ua
виробництва
metaliv-i-lyvarnoho-vyrobnyctva

Електротехнічний
https://etf.knu.edu.ua/
факультет
Кафедра автоматизованих
електромеханічних систем в http://aespt.knu.edu.ua/
промисловості та транспорті
Кафедра електропостачання та
http://ee.knu.edu.ua/
енергетичного
менеджменту
https://em.knu.edu.ua/
Кафедра електромеханіки
http://www.knu.edu.ua/fakultety/elektrot
ehnichnyy-fakul-tet/struktura/kafedrateploenerhetyky
http://www.knu.edu.ua/fakultety/elektrot
ehnichnyy-fakul-tet/struktura/kafedraКафедра фізики
fizyky
Механіко-машинобудівний http://www.knu.edu.ua/fakultety/meha
niko-mashynobudivnyy-fakul-tet
факультет
http://www.knu.edu.ua/fakultety/mehani
Кафедра прикладної механіки ko-mashynobudivnyy-fakultet/struktura/kafedra-prykladnoiта загальноінженерних
mehaniky-ta-zahal-noinzhenernyhдисциплін
dyscyplin
http://www.knu.edu.ua/fakultety/mehani
Кафедра технології
ko-mashynobudivnyy-fakulмашинобудування

Кафедра теплоенергетики

etf@knu.edu.ua
aespt@knu.edu.ua

epem@knu.edu.ua
em@knu.edu.ua
tep@knu.edu.ua

kafphys@knu.edu.ua
mmf@knu.edu.ua

pmzd@knu.edu.ua

tm@knu.edu.ua

Структурний підрозділ

Вебсайт

Email

tet/struktura/kafedra-tehnolohiimashynobuduvannya
http://www.knu.edu.ua/fakultety/mehani
Кафедра гірничих машин та ko-mashynobudivnyy-fakulgmob@knu.edu.ua
tet/struktura/kafedra-hirnychyh-mashynобладнання
ta-obladnannya
http://www.knu.edu.ua/fakultety/transp
Транспортний факультет
tf@knu.edu.ua
ortnyy-fakul-tet
http://www.knu.edu.ua/fakultety/transpo
Кафедра автомобільного
rtnyy-fakul-tet/struktura/kafedraat@knu.edu.ua
транспорту
avtomobil-noho-transportu
http://www.knu.edu.ua/fakultety/transpo
rtnyy-fakul-tet/struktura/kafedra-vyshhoi- math@knu.edu.ua
Кафедра вищої математики
matematyky
http://www.knu.edu.ua/fakultety/transpo
Кафедра філософії і
rtnyy-fakul-tet/struktura/eafedra-filosofii- kaffilsoc@knu.edu.ua
соціальних наук
i-social-nyh-nauk
http://www.knu.edu.ua/fakultety/transpo
Кафедра фізичного виховання rtnyy-fakul-tet/struktura/kafedrafizv@knu.edu.ua
fizychnoho-vyhovannya
Факультет економіки та http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakulfeub@knu.edu.ua
tet-ekonomiky-ta-upravlinnya-biznesom
управління бізнесом
http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakultet-ekonomiky-ta-upravlinnyaКафедра фінансів суб’єктів
biznesom/struktura/kafedra-finansiv-sub- fsgir@knu.edu.ua
господарювання
yektiv-hospodaryuvannya-taта інноваційного розвитку
innovaciynoho-rozvytku
http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakultet-ekonomiky-ta-upravlinnyaКафедра обліку,
biznesom/struktura/kafedra-oblikuоподаткування, публічного
oopya@knu.edu.ua
управління та адміністрування opodatkuvannya-publichnohoupravlinnya-ta-administruvannya
http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakultet-ekonomiky-ta-upravlinnyaКафедра економіки,
biznesom/struktura/kafedra-ekonomiky- eoup@knu.edu.ua
організації та управління
orhanizacii-ta-upravlinnyaпідприємствами
pidpryyemtvamy
http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakultet-ekonomiky-ta-upravlinnyaКафедра менеджменту і
mia@knu.edu.ua
biznesom/struktura/kafedraадміністрування
menedzhmentu-i-administruvannya
http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakultet-ekonomiky-ta-upravlinnyaКафедра права
pravo@knu.edu.ua
biznesom/struktura/kafedra-prava

Факультет інформаційних
http://fit.knu.edu.ua/posts
технологій
Кафедра автоматизації,
http://aknt.knu.edu.ua/
комп’ютерних наук і
технологій
http://mpz.knu.edu.ua/
Кафедра моделювання і

fit@knu.edu.ua
aknt@knu.edu.ua
mpz@knu.edu.ua

Структурний підрозділ
Вебсайт
програмного забезпечення
Кафедра комп’ютерних систем
http://ksm.knu.edu.ua/
та мереж
Кафедра інженерної
http://ipmp.knu.edu.ua/
педагогіки та мовної
підготовки
Кафедра іноземних мов

Email
ksm@knu.edu.ua
ipmp@knu.edu.ua

http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakultet-informaciynyhim@knu.edu.ua
tehnolohiy/struktura/kafedra-inozemnyhmov

