
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 24 лютого 2020 року 

 

Про внесення змін до структури  

Херсонського державного університету 

 

Заслухавши інформацію проректора з навчальної та науково-

педагогічної роботи Тюхтенко Н.А. про внесення змін до структури 

Херсонського державного університету з метою оптимізації, а також на 

підставі рішення засідань президії ректорату, вчених рад факультетів 

Вчена рада вирішила: 

1. Затвердити та внести з 01 липня 2020 року зміни до структури 

Херсонського державного університету, затвердженої наказом ректора від 

04.11.2019 № 891-Д. 

2. Перейменувати з 01.07.2020: 

2.1. кафедру педагогіки дошкільної та початкової освіти на кафедру 

педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти; 

2.2. кафедру педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені 

проф. Є.Петухова на кафедру педагогіки імені проф. Є. Петухова; 

2.3. кафедру корекційної освіти на кафедру спеціальної освіти$ 

2.4. факультет біології, географії і екології на факультет біології, 

географії та екології. 

3. Об'єднати  з 01.07.2020: 

3.1. факультет іноземної філології та факультет української філології та 

журналістики,  надавши назву — факультет української й іноземної філології 

та журналістики; 

3.2. кафедру української мови, кафедру мовознавства, кафедру 

української літератури та кафедру соціальних комунікацій, надавши назву — 

кафедра української філології та журналістики; 

3.3.  кафедру практики іноземних мов і кафедру перекладознавства та 

прикладної лінгвістики, надавши назву — кафедра англійської філології та 

прикладної лінгвістики; 

3.4. кафедру слов’янської філології та кафедру світової літератури та 

культури імені проф. О. Мішукова, надавши назву — кафедра слов’янської 

філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова; 

3.5. кафедру соціально-економічної географії та кафедру екології та 

географії, надавши назву — кафедра  географії та екології; 

3.6. кафедру фінансів, обліку та підприємництва та кафедру професійної 

та технологічної освіти, надавши назву — кафедра фінансів, обліку та 

підприємництва; 

3.7. кафедру економіки та міжнародних економічних відносин та 

кафедру менеджменту та адміністрування, надавши назву — кафедра 

економіки, менеджменту та адміністрування; 



3.8. кафедру історії та теорії національного і міжнародного права та 

кафедру адміністративного і господарського права та правоохоронної 

діяльності, надавши назву — кафедра публічного та міжнародного права і 

правоохоронної діяльності; 

3.9. кафедру вокалу та хорових дисциплін та кафедру 

інструментального виконавства, надавши назву — кафедра музичного 

мистецтва; 

3.10. кафедру природничо-математичних дисциплін та логопедії та 

кафедру філології , надавши назву — кафедра теорії і методики дошкільної 

та початкової освіти. 

4. Підпорядкувати з 01.07.2020: 

4.1.  кафедру педагогіки імені проф. Є. Петухова та кафедру спеціальної 

освіти педагогічному факультету; 

4.2. кафедру теорії і методики дошкільної та початкової освіти 

педагогічному факультету; 

4.3. кафедру української філології та журналістики факультету 

української та іноземної філології;  

4.4. кафедру англійської філології та прикладної лінгвістики факультету 

української та іноземної філології;  

4.5. кафедра слов’янської філології та світової літератури імені проф. 

О. Мішукова факультету української та іноземної філології;  

4.6. кафедру  географії і екології факультету біології, географії і 

екології; 

4.7. кафедру фінансів, обліку та підприємництва факультету економки і 

менеджменту; 

4.8. кафедру економіки, менеджменту та адміністрування факультету 

економки і менеджменту; 

4.9. кафедру публічного та міжнародного права і правоохоронної 

діяльності історико-юридичному факультету; 

4.10. кафедру музичного мистецтва факультету культури і мистецтва. 

5. Проректору з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та 

комунікаційних технологій Лавриковій О.В. забезпечити оприлюднення 

оновленої Структури Херсонського державного університету на офіційному 

сайті університету. 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


