Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
НАКАЗ
м. Харків
від 24 червня 2022 року

№ 63 - од

Про зміни в структурі університету
Відповідно до п. 2 ст. 32, ст. 33, ст. 34, ст. 36 Закону України “Про вищу
освіту”, Статуту Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди, Стратегії розвитку ХНПУ імені Г.С. Сковороди
на 2021 – 2025 рр. та на підставі рішення Вченої ради університету
(протокол № 5 від 24 червня 2022 року ) про зміни в структурі університету,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до структури університету:
1.1. 1 липня 2022 року об’єднати шляхом злиття юридичний факультет і
історичний факультет. У подальшому іменувати – факультет історії і
права. Призначити в.о. декана д.п.н., проф. Людмилу ЗЕЛЕНСЬКУ.
1.2. 31 серпня 2022 року об’єднати шляхом злиття кафедру німецької
філології та кафедру романської філології. У подальшому іменувати –
кафедра німецької і романської філології. Призначити в.о. завідувача
кафедри до обрання за конкурсом к.філол.н., доц. Сніжану ЛЕМБІК.
1.3. 31 серпня 2022 року приєднати кафедру хімії до кафедри фізики. У
подальшому іменувати – кафедра фізики і хімії, яку підпорядкувати
фізико-математичному факультету (завідувач кафедри д.п.н., доц.
Віталій МАСИЧ).
1.4. 31 серпня 2022 року приєднати кафедру теорії і методики фізичного
виховання до кафедри фізичного виховання та спортивного
вдосконалення. У подальшому іменувати – кафедра теорії, методики і
практики фізичного виховання (завідувач кафедри к.п.н., доц. Ірина
КРИВЕНЦОВА).
1.5. 31 серпня 2022 року приєднати кафедру музично-інструментальної
підготовки вчителя до кафедри теорії і методики мистецької освіти та
вокально-хорової підготовки вчителя. У подальшому іменувати –
кафедра музичного мистецтва (в.о. завідувача кафедри д.п.н., доц. Алла
СОКОЛОВА).

1.6. 31 серпня 2022 року приєднати кафедру англійської мови до кафедри
англійської філології (завідувач кафедри
- к.п.н., проф. Наталія
ТУЧИНА).
1.7. Приєднати відділ по роботі з іноземними здобувачами вищої освіти та
підготовче відділення для іноземних громадян до центру міжнародної
діяльності (в.о. директора центру – Ганна ДЕМЧЕНКО).
1.8. Приєднати відділ використання аудиторного фонду до навчального
відділу (керівник відділу – Світлана ВОРОНА).
2. 31 серпня 2022 року ліквідувати:
2.1. Науково-методичний тренінговий центр соціального і професійного
розвитку людини.
2.2. Лабораторію дистанційної освіти та технічних засобів навчання.
Працівників лабораторії перевести до складу центру інформатизації
освіти.
2.3. Відділ комп’ютерного адміністрування. Працівників відділу перевести
до складу центру інформатизації освіти.
3. Перейменувати:
3.1. Факультет психології і соціології на факультет соціальних і
поведінкових наук (декан факультету – д.філос.н., проф. Ірина
ДЕНИСЕНКО).
3.2. Кафедру інформаційних технологій
на кафедру технологій
дистанційного навчання і цифрової дидактики в дошкільній освіті
(завідувач кафедри – д.п.н., доц. Світлана ДОЦЕНКО).
3.3. Кафедру гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу на
кафедру спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу (завідувач кафедри
– доц. Юлія ГОЛЕНКОВА).
3.4. Відділ з експлуатації комплексу спортивних споруд в службу з
експлуатації комплексу спортивних споруд, яку підпорядкувати ф-ту
фізичного виховання і спорту (керівник служби – Микола ОЛІЙНИК).
31 серпня 2022 року реорганізувати відділ менеджменту і моніторингу
діяльності університету в Службу ректора.
4.1. Скоротити посаду начальника відділу менеджменту і моніторингу
діяльності університету.
4.2. Ввести в структуру Служби ректора посади:
 помічник ректора з менеджменту і стратегічного розвитку;
4.

