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Згідно з рішенням вченої ради університету від 29.08.19  

н а к а з у ю: 

з 02.09.19 

1. Кафедру спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної 

освіти реорганізувати та створити дві самостійні кафедри: 

 Кафедру спеціальної педагогіки у складі: 

1. Голуб Н.М., доцент 

2. Бондар В.І., професор 

3. Золотоверх В.В., доцент 

4. Сінопальнікова Н.М., доцент 

5. Туренко Н.М., доцент. Звільнити від обов’язків завідувача 

кафедри. Зняти надбавку у розмірі 10 % основного окладу за 

виконання обов’язків завідувача кафедри. 

6. Козачек Н.М., ст.викладач 

7. Райчук М.І., викладач 

Обов’язки завідувача кафедри покласти на Голуб Г.М. до 

обрання за конкурсом. Встановити надбавку у розмірі 10 % основного 

окладу за виконання цих обов’язків. 

 Кафедру здоров’я людини, реабілітології  і спеціальної 

психології у складі 

1. Коваленко В.Є., доцент 

2. Галій А.І., доцент 

3. Гордієнко І.В., доцент 

4. Казачінер О.С., доцент 

5. Пашинський П.П., доцент 

6. Щербак І.М., доцент 

7. Міщенко О.А., викладач /відпустка по догляду за дитиною/ 

8. Редькіна І.В., ст.лаборант 

9. Єсікова І.В., ст.лаборант 

Обов’язки завідувача кафедри покласти на Коваленко В.Є. до 

обрання за конкурсом. Встановити надбавку у розмірі 10 % основного 

окладу за виконання цих обов’язків. 



 2 

П. Створити нові окремі структурні підрозділи (на громадських 

засадах): 

 Центр методики навчання іноземних мов (керівник - проф. 

Н.В.Тучина); 

 Асоціацію випускників Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди; 

 Спілку іноземних студентів і аспірантів; 

 Науково-дослідну валеологічну лабораторію (науковий 

керівник – проф. Ю.Д.Бойчук ); 

 Науково-дослідну лабораторію кіберфізичних систем 

(науковий керівник – проф. С.С.Зуб); 

 Науково-дослідну лабораторію STREAM-технологій 

дошкільної освіти (науковий керівник – проф. І.І.Дорожко). 

Затвердити Положення про новостворені структурні підрозділи. 

Ш. Перейменувати окремі структурні підрозділи: 

 Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки на 

інститут підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту освіти; 

 Науково-методичний центр організації навчального процесу 

на центр ліцензування, акредитації і контролю якості 

освіти; 

 Молодіжний центр на культурно-мистецький центр; 

 Центр рейтингування і трансферу технологій на центр 

інноваційної діяльності і трансферу технологій; 

 Відділ менеджменту і моніторингу якості освіти на відділ 

менеджменту і моніторингу діяльності університету; 

 Відділ профорієнтації і працевлаштування випускників на 

відділ профорієнтації і роботи з випускниками; 

 Відділ організації і контролю за використанням навчальних 

аудиторій та навчального обладнання на відділ 

використання аудиторного фонду; 

 Консультаційний центр для школярів, що готує до вступу у 

ЗВО на консультаційний центр ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди для учнівської молоді; 

 Відділ інноваційної діяльності та комерціалізації на відділ 

комерціалізації освітніх послуг; 

 Кафедру наукових основ управління і психології на кафедру 

наукових основ управління; 



 3 

 Кафедру естетичного виховання та технологій дошкільної 

освіти на кафедру теорії і технологій дошкільної освіти 

та мистецьких дисциплін; 

 Кафедру практичної психології на кафедру психології; 

 Кафедру соціальної педагогіки на кафедру соціальної 

роботи і соціальної педагогіки; 

 Кафедру теорії і методики фізичного виховання та 

оздоровчо-лікувальної фізичної культури на кафедру теорії 

і методики фізичного виховання; 

 Кафедру олімпійського і професійного спорту та спортивних 

ігор на кафедру олімпійського і професійного спорту, 

спортивних ігор та туризму; 

 Кафедру початкової, дошкільної та професійної освіти на 

кафедру початкової і професійної освіти; 

 Кафедру теорії і методики викладання філологічних 

дисциплін у початковій школі на кафедру теорії і 

методики викладання філологічних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній освіті; 

 Кафедру природничо-математичних дисциплін на кафедру 

теорії і методики викладання природничо-

математичних дисциплін у дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті; 

 Кафедру української  і світової літератури імені професора 

Леоніда Ушкалова на кафедру української і зарубіжної 

літератури та журналістики імені професора Леоніда 

Ушкалова; 

 Кафедру державно-правових дисциплін і міжнародного 

права на кафедру  державно-правових дисциплін, 

міжнародного права і права Європейського Союзу; 

 Кафедру цивільно-правових дисциплін, господарського і 

трудового права імені професора О.І.Процевського на 

кафедру цивільно-правових дисциплін і трудового права 

імені професора О.І.Процевського; 

 Кафедру фізики на кафедру фізики і кіберфізичних систем. 

 

 

 

 



 4 

ІУ. Включити до структури університету новостворені 

підрозділи та змінити підпорядкування окремих структурних 

підрозділів: 

 Центр інноваційної діяльності і трансферу технологій 

включити до структури проректора з інноваційної діяльності 

та перспективного розвитку; 

 Регіональний центр японської культури і освіти включити до 

структури центру міжнародного співробітництва і 

міжнародної освіти; 

 Центр методики навчання іноземних мов включити до 

структури факультету іноземної філології; 

 Кафедру спеціальної педагогіки включити до структури 

природничого факультету; 

 Кафедру здоров’я людини, реабілітології і спеціальної 

психології включити до структури природничого 

факультету; 

 Спілку іноземних студентів і аспірантів включити до 

структури спілки студентів і молоді університету; 

 Асоціацію випускників Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди включити 

до структури проректора з навчально-виховної роботи. 

 Включити до структури проректора з наукової роботи: 

 Науково-методичну лабораторію з вивчення проблем 

освіти дорослих /у складі науково-методичного 

тренінгового центру соціального та професійного 

розвитку людини/; 

 Науково-дослідну лабораторію біотехнології; 

 Науково-дослідну лабораторію лінгвістичних експертиз; 

 Науково-дослідну лабораторію моніторингу та охорони 

довкілля; 

 Науково-дослідну лабораторію проблем технологій 

науково-педагогічних досліджень, прикладної 

педагогічної діагностики та корекції освітнього процесу; 

 Науково-методичну лабораторію громадянської і 

міжкультурної освіти; 

 Науково-методичну лабораторію з охорони, розвитку та 

вдосконалення голосу представників голосомовних 

професій  /у складі науково-методичного тренінгового 

центру соціального та професійного розвитку людини/; 

 Науково-дослідну валеологічну лабораторію; 
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 Включити до структури проректора з інноваційної 

діяльності та перспективного розвитку: 

 Науково-методичну лабораторію інноваційної 

математичної освіти; 

 Науково-методичну лабораторію STREAM - освіти; 

 Науково-дослідну лабораторію кінезіології; 

 Науково-дослідну лабораторію аналітичної хімії 

довкілля; 

 Науково-дослідну лабораторію з фізики твердого тіла; 

 Науково-дослідну лабораторію STREAM-технологій 

дошкільної освіти; 

 Науково-методичну лабораторію інноваційних 

технологій початкової освіти; 

 Науково-методичну лабораторію сучасних методик 

навчання фізики; 

 Науково-дослідну лабораторію кіберфізичних систем. 

 

У. Присвоїти гімнастичній залі факультету фізичного виховання і 

спорту ім’я Юрія Макуріна. Називати гімнастичну залу факультету 

фізичного виховання і спорту ім’ям Юрія Макуріна. 

Внести відповідні зміни до Статуту університету 

Підстава: протокол № 6 засідання вченої ради університету від 

29.08.19 

 

Ректор       І.Ф.Прокопенко 
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