
Біологічний

Кафедра 
біофізики та 

біоінформатики 
(3)

Кафедра 
біохімії (4)

Кафедра генетики та 
біотехнології (3,5)

Кафедра 
ботаніки (3)

Кафедра зоології 
(3)

Кафедра 
мікробіології (0)

Кафедра 
фізіології та 

екології рослин

Кафедра фізіології 
людини і тварин (3)

Навчальна лабораторія 
спектрофотометричних 

методів дослідження

Деканат

Міжфакультетська 
лабораторія 

інструментальних методів 
досліджень (4)

Міждисциплінарна 
навчальна лабораторія 
віртуальних методів у 

біології  (3)

Міжкафедральна 
обчислювальна 

лабораторія 
матметодів у біології

Міжфакафедральна 
навчально-методична 
лабораторія "Вивчення 

біорізноманіття" (2)

Віварій (2)

Кафедра екології 
(3)

Зоологічний музей

Колекція культур 
мікроорганізмів-

продуцентів антибіотиків

Гербарій

Проректор з наукової роботи

Науково-дослідна 
частина

Відділ аспірантури та 
докторантури

Відділ науково-технічної 
інформації та науково-
організаційної роботи

Відділ з питань 
інтелектуальної 

власност

Відділ стандартизації, 
метрології та 
сертифікації

Планово-фінансова 
група НДЧ

Бухгалтерія НДЧ

Ботанічний сад Астрономічна 
обсерваторія

Відділ 
фізики 
Сонця

Відділ 
фізики зір і 

галактик

Відділ релятивістської 
астрофізики та 

космології

Відділ практичної 
астрономії та фізики 
ближнього космосу

Бібліотека 
Астрономічної 
обсерваторії

Відділ технічного 
обслуговування 

телескопів

Господарська група

Відділ 
природньої 

трав'яної  флори 

Відділ 
дендрології

Відділ 
культурної 

флори і 
озеленення 

Відділ тропічних і 
субтропічних 

рослин

Відділ фізіології та біохімії 

Музей історії 
Університету Зоологічний музей

Мінералогічний 
музей

Палеонтологічний 
музей

Музей рудних 
формацій

Музей 
археології

Колекція культур 
мікроорганізмів-продуцентів 

антибіотиків

Наукові об єкти 
Університету, що становлять 

«Національне надбання»

Гербарій

Наукові фонди та музейна 
експозиція Зоологічного музею

Колекція тропічних і 
субтропічних рослин 

Ботанічного саду 

Науково-дослідний комплекс 
апаратури для ввчення штучних 
небесних тіл ближного космосу 

Астрономічної обсерваторії

Фонд рукописних, 
стародрукованих та рідкісних 

книг Наукової бібліотеки 

Учбово-експозиційна група

Інститути

Центр 
низькотемпературних 

досліджень

Навчальна лабораторія 
практикуму з фізики і  

техніки низьких 
температур

Виробничо-навчальна 
лабораторія техніки 
низьких температур

Навчальна лабораторія 
низькотемпературних 

досліджень

Інститут 
франкознавства

Інститут славістики

Інститут 
літературознавчих 

студій

Інститут історичних 
досліджень

Інститут археології

Інститут європейської 
інтеграції

Інститут екології 
масової інформації

Відділ міжнародних 
зв'язків 

Хімічний

Кафедра 
неорганічної xімії

Кафедра аналітичної 
хімії

Кафедра органічної хімії
Кафедра фізичної та 

колоїдної хімії

Навчальна 
обчислювальна 

лабораторія

Лабораторія органічної 
хімії

Лабораторія фізичної та 
колоїдної хімії

Деканат

Міжфакультетська 
лабораторія 

диференціального 
термічного аналізу

Лабораторія неорганічної 
хімії і 

рентгеноструктурного 
аналізу

Лабораторія  фізико-
хімічного аналізу

Видавництво
Відділ технічних 
засобів навчання 

Центр італійської 
мови і культури

Центр колективного 
користування науковим 

обладнанням

Відділ додрукарської 
підготовки 

Відділ  «Інформаційно-
виробничий вузол»

Відділ маркетингу 

Відділ друку

Вчена рада біологічного 
факультету

Лабораторія екологічних 
досліджень біологічного 

факультету

Вчена рада хімічного 
факультету

Науково-методична 
рада Наукової 

бібліотеки

Бібліотека гуманітарних 
факультетів, вул. 

Крушельницької, 5

Бібліотека математичних 
факультетів вул. 

Університетська, 1

Бібліотека природничих 
факультетів, вул. 
Грушевського, 4

Бібліотека фізичного 
факультету, вул. 
Драгоманова, 12

Бібліотека хімічного 
факультету, вул. Кирила і 

Мефодія, 6

Бібліотека географічного 
факультету, вул. 
Дорошенка, 41

Бібліотека юридичного 
факультету, вул. Січових 

Стрільців, 14

Бібліотека факультету 
міжнародних відносин, 
вул. Університетська,1

Бібліотека економічного 
факультету проспект, 

Свободи, 18

Читальний зал 
гуртожитку   2, вул. 
Медової Печери, 39а

Читальний зал 
гуртожитку   3, вул. 
Медової Печери, 39

Читальний зал 
гуртожитку   4, вул. 

Пасічна

Наукова бібліотека

Відділ 
наукової 

реставрації

Науково-
методичний 

відділ

Відділ комплектування та 
обліку  наукової літератури

Відділ навчальної 
літератури

Науково-бібліографічний 
віддл

Відділ рукописних, 
стародрукованих та 

рідкісних книг ім. Ф.П. 
Максименка

Відділ 
зберігання 

наукової 
літератури

Відділ 
зберігання 

періодичних 
видань

Відділ 
резервно-
обмінного 

фонду

Відділ обслуговування 
науковою літературою

Відділ 
інформаційних 

технологій

Сектор 
книгообміну

Сектор 
обліку

Сектор комплектування 
періодики

Сектор 
обліку

Сектор 
обслуговування

Сектор опрацювання

Сектор бібліографічного 
обслуговування

Сектор бібліографічної 
інформації

Сектор бібліології

Відділ каталогізації

Відділ культурно-
просвітницької роботи

Сектор систематизації

Сектор редагування 
каталогів та 

інформаційного 
обслуговування

Сектор наукового 
опрацювання документів

Лабораторія 
рентгеноструктурного 

аналізу (+)
(3)

Геологічний

Кафедра мінералогії, 
петрографії і геохімії (1)

Кафедра загальної та 
історичної геології і  
палеонтології [2(1)]

Кафедра геології корисних 
копалин і геофізики (0)

Кафедра екологічної та 
інженерної геології і 

гідрогеології (1)

Лабораторія 
стратиграфічних 
досліджень та 

геологічної карти і 
космоаерометодів

Лабораторія 
геоінформаційних 

технологій та 
комп Ютерного 

моделювання (+) (3)

Вчена рада 
геологічного 
факультету

Лабораторія еколого-
геологічних 

досліджень (+) (3)

Лабораторія фізичних  
досліджень мінералів і 

гірських порід та літології

Мінералогічний музей

Деканат

Музей рудних формацій

Методична комісія 
геологічного факультету

Палеонтологічний музей Кабінет історії геології 

Філософський

Кафедра історії 
філософії

Кафедра 
філософії

Кафедра теорії та 
історії культури

Кафедра психології

Кафедра теорії та 
історії політичної 

науки
Кафедра політології

Лабораторія етики та 
естетики Навчально-наукова 

лабораторія 

Кабінет мистецтвознавства  Кабінет філософії

Вчена рада філософського 
факультету

Психологічна служба

Центр політичних 
досліджень

Деканат

Методична комісія 
філософського 

комітету
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