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§1
У відповідності до вимог Закону України про вищу освіту
та рішення вченої ради університету н а к а з у ю :
І. З 01.02.20 ліквідувати як самостійні структурні підрозділи
факультети славістики і художньо-графічний.
П. 1. Художньо-графічний факультет включити до складу
факультету мистецтв. Декан факультету – Губа А.В.
П.2. Соколову А.В., що обіймала посаду декана факультету
мистецтв, перевести з 01.02.20 на посаду професора кафедри теорії і
методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя.
Роботу погодинно припинити.
Підстава: заяви Соколової А.В.
П.3. Васильєву О.В., заступника декана з навчальної роботи
факультету мистецтв, залишити на посаді.
П.4. Чекардіна Ю.М., доцента кафедри образотворчого мистецтва,
заступника декана з навчальної роботи художньо-графічного факультету,
звільнити від обов’язків заступника декана у зв’язку з реорганізацією
факультетів з 01.02.20.
П.5. Лісунову Л.В., доцента кафедри УДПМ та графіки, що
відповідала за виховну роботу на художньо-графічному факультеті,
звільнити від цих обов’язків з 01.02.20.
П.6. Жукова В.П., ст.викладача кафедри музично-інструментальної
підготовки вчителя, що відповідав за виховну роботу на факультеті
мистецтв, залишити відповідальним.
П.7. Рись О.Д., диспетчера факультету мистецтв залишити на
посаді.
П.8. Васильєва М.Ю., диспетчера факультету мистецтв, звільнити
15.02.20 за угодою сторін п.1 ст.36 КЗпП України.
П.9. Мараховську А.М., диспетчера художньо-графічного
факультету, попередити про звільнення за скороченням 21.04.20.
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Ш.1. Факультет славістики включити до складу українського
мовно-літературного факультету ім. Г.Ф.Квітки-Основ’яненка. Декан
факультету – Голобородько К.Ю.
Ш.2. Козлову А.Г., що обіймала посаду декана факультету
славістики, перевести з 01.02.20 на посаду доцента кафедри російської та
світової літератури.
Підстава: заява Козлової А.Г.
Ш.3. Юр’єву Ж.А., викладача кафедри практики англійського
усного та писемного мовлення, заступника декана з навчальної роботи
факультету славістики, звільнити від обов’язків заступника декана у
зв’язку з реорганізацією факультетів з 01.02.20.
Ш.4. Ткач О.В., доцента кафедри українознавства і
лінгвадидактики, звільнити від обов’язків заступника декана з навчальної
роботи українського мовно-літературного факультету ім. Г.Ф.КвіткиОснов’яненка з 01.02.20.
Ш.5. Варенікову О.В., ст.викладача кафедри української і
зарубіжної літератури та журналістики імені професора Л.Ушкалова,
призначити з 01.02.20 заступником декана з начальної роботи
українського
мовно-літературного
факультету
ім.
Г.Ф.КвіткиОснов’яненка.
Ш.6. Глушич В.В., доцента кафедри української і зарубіжної
літератури та журналістики імені професора Л.Ушкалова, що відповідала
за виховну роботу на факультеті, залишити відповідальною.
Ш.7. Цапко А.М., доцента кафедри загальної педагогіки і
педагогіки вищої школи, що відповідала за виховну роботу на факультеті
славітики, звільнити від цих обов’язків з 01.02.20.
Ш.8. Ченцову О.В., диспетчера українського мовно-літературного
факультету ім. Г.Ф.Квітки-Основ’яненка факультету залишити на посаді.
Ш.9. Кайгородцеву Б.О., диспетчера факультету славістики,
попередити про звільнення за скороченням 21.04.20.
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