- Практики англійської мови
- Романо-германської філології
- Духових та ударних інструментів.
Науково-педагогічних працівників таких кафедр:

Фізики, астрономії та методики викладання: професор -1 посада,
доцент - 5 посад
Професійної освіти, трудового навчання та технологій:
доцент- 4 посади
Вищої математики: професор - 1 посада, доцент- З посади,
старший викладач- 1 посада
Математики з методикою викладання: професор- 1 посада.
доцент- 2 посади, старший викладач- 1 посада
Інформатики та прикладної математики: доцент- 2 посади,
старший викладач- 2 посади
Інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання
інформатики: професор - 1 посада, доцент - 9 посад, старший
викладач - 3 посади
Теорії та методик початкової освіти: доцент- 2 посади
Педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти: доцент-4 посади
Дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти: доцент -12 посад,
старший викладач- 2 посади, викладач - 1 посада
Теорії та методики виховання: доцент- 5 посад
Теорії та практики фізичної культури і спорту: професор- 2 посади,
доцент-5 посад, старший викладач- 7 посад
Природничих наук з методиками навчання: доцент- 2 посади
Біології, здоров'я людини та фізичної терапії: професор- З посади,
доцент- 7 посад, старший викладач - 2 посади,
викладач - 1 посада
Екології, географії та туризму: професор- З посади, доцент - З посади,
старший викладач- 1 посада
Загальної психології та психодіагностики: професор - 2 посади,
доцент- 8 посад, старший викладач - 1 посада,
викладач- 1 посада
Вікової та педагогічної психології: доцент- З посади
Педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи:
доцент - 7 посад, викладач - 1 посада
Всесвітньої історії: професор- 1 посада, доцент- 8 посад
Історії України: професор- З посади, доцент- 1 посада
Філософії: професор- 2 посади, доцент - З посади
Політології та соціології: доцент- 5 посад
Політичних наук: професор - 2 посади, доцент-4 посади
Української мови: професор- 1 посада, доцент- 5 посад
Стилістики та культури української мови: доцент- 5 посад

Української літератури: професор- 1 посада, доцент-4 посади
Практики англійської мови: доцент-8 посад
Практики німецької та французької мов: професор- 1 посада
Іноземних мов: професор- 1 посада
Театральної режисури: професор- 1 посада, доцент-З посади,
старший викладач - 1 посада, викладач-2 посади
Культурології та музеєзнавства: доцент - 2 посади, старший викладач1 посада
Образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва: професор 1 посада, доцент -4 посади, старший викладач - 3 посади,
викладач- 1 посада
Духових та ударних інструментів: доцент-2 посади, старший
викладач - 1 посада
Естрадної музики: професор-1 посада, доцент-б посад, старший
викладач-б посад
Завідування кафедрами :
Фізики, астрономії та методики викладання
Математики з методикою викладання
Інформатики та прикладної математики
Теорії та методик початкової освіти
Біології, здоров'я людини та фізичної терапії
Історії України
Філософії
Політології та соціології
Політичних наук
Стилістики та культури української мови
Практики німецької та французької мов
Іноземних мов
Української літератури
Театральної режисури
Хореографії
Естрадної музики.
2. Оголошення про проведення конкурсу, термін та умови його
проведення розмістити у засобах масової інформації та на сайті
уюверситету.
З. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о.ректора

проф.Р .В .Павелків

