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СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ
на 2021-2022 н.р.
Конференція трудового колективу

Помічник ректора з матеріальнотехнічного забезпечення

Перший проректор

Юридичний
відділ

Відділ
кадрів

Проректор
з науково-педагогічної
(наукової) роботи

Навчальний відділ

Науково-дослідний сектор

Центр професійно-кар’єрної орієнтації
та вступу на навчання

Аспірантура і докторантура

Центр забезпечення якості
вищої освіти

Методично-організаційний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Відділ працевлаштування,
професійної освіти та
додаткових платних послуг

Вчена рада

РЕКТОР

Плановофінансовий відділ

Бухгалтерська
служба

Факультет іноземної та
слов’янської філології

Відділ
веб-технологій

Проректор
з науково-педагогічної робот
та розвитку інфраструктури

Відділ соціальної та
культурно-масової роботи

Інформаційно-обчислювальний центр

Навчально-науковий інститут
культури і мистецтв

Відділ охорони праці
Відділ електрогосподарства

Сантехнічний відділ

Редакційно-видавничий відділ
Учбово-спортивний комплекс
Навчально-науковий інститут
історії, права та
міжнародних відносин

Експлуатаційно-технічний відділ
Центральний навчальний корпус

Спортивний клуб «Прометей»

Фізико-математичний факультет

Навчально-науковий інститут
педагогіки і психології

Загальний
відділ

Проректор
з науково-педагогічної
(виховної та соціальної) роботи

Навчально-науковий інститут
фізичної культури

Наукова бібліотека

Уповноважена особа
з питань протидії корупції

Приймальна
комісія

Навчальний корпус № 4
Студентське містечко

Студентське містечко
Природничо-географічний факультет
Навчально-науковий центр
«Ботанічний сад
СумДПУ імені А.С. Макаренка»
Біостаціонар «Вакалівщина»

Фізико-математичний
факультет

Кафедра
математики,
фізики та
методик їх
навчання
Кафедра
інформатики
Кафедра бізнесекономіки та
адміністрування

Навчально-науковий
інститут педагогіки і
психології

Факультет іноземної та
слов’янської філології

Навчально-науковий
інститут культури і
мистецтв

Природничогеографічний факультет

Навчально-науковий
інститут фізичної
культури

Навчально-науковий
інститут історії, права
та міжнародних
відносин

Кафедра
соціальної роботи
і менеджменту
соціокультурної
діяльності

Кафедра
української мови
і літератури

Кафедра хорового
диригування,
вокалу та методики
музичного навчання

Кафедра біології
людини, хімії та
методики
навчання хімії

Кафедра теорії та
методики фізичної
культури

Кафедра історії
України

Кафедра
спеціальної та
інклюзивної
освіти
Кафедра
дошкільної і
початкової освіти
Кафедра
педагогіки
Кафедра
психології
Кафедра
менеджменту
освіти та
педагогіки вищої
школи

Кафедра російської
мови, зарубіжної
літератури та
методики їх
викладання
Кафедра
англійської
філології та
лінгводидактики
Кафедра теорії та
практики романогерманських мов
Кафедра
практики
англійської мови

Кафедра
образотворчого
мистецтва,
музикознавства
та культурології
Кафедра
хореографії та
музичноінструментального
виконавства

Кафедра загальної
та регіональної
географії
Кафедра біології
та методики
навчання біології
Навчальнонауковий центр
«Ботанічний сад
СумДПУ імені
А.С. Макаренка»
Біостаціонар
«Вакалівщина»

Кафедра туризму та
готельноресторанного
сервісу
Кафедра
логопедії
Кафедра здоров’я,
фізичної терапії,
реабілітації та
ерготерапії
Кафедра теорії та
методики спорту
Кафедра спортивних
дисциплін і
фізичного виховання
Кафедра
громадського
здоров’я та медикобіологічних основ
фізичної культури
Учбово-спортивний
комплекс

Кафедра всесвітньої
історії,
міжнародних
відносин та
методики навчання
історичних
дисциплін
Кафедра права та
методики
викладання
правознавства

