
РЕКТОРАТ

Перший проректор

Навчально-методичний відділ

Відділ у справах молоді

Проректор з наукової роботи
та міжнародного
співробітництва

Науково-дослiдна частина

Науковий відділ

Відділ аспірантіри, 
докторантури

Відділ міжнародних зв’язків

ВЧЕНА РАДА

Наукова бібліотека

Господарська частина

Проректор з соціально-
економічного розвитку

Конференція
трудового колективу

Студентське містечко

Центр довузівської
підготовки

Центр моніторингу
забезпечення якості освіти

Центр дистанційного
навчання

Відділ технічного
забезпечення навчання

Центр післядипломної освіти

Відділ кадрів

Канцелярія

Бухгалтерія

Приймальна комісія

Обчислювальний центр

Архів

Юристконсульт

Будівельна група

Відділ постачання

Сторожова охорона

Центр «Освіта для лідерства, 
інтелектуального та творчого

розвитку»

Профспілка працівників

Профспілка студентів

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ Наглядова рада

Самоврядування

Студентська рада

Підпорядковані
підрозділи

ІНСТИТУТ
ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

деканат факультету
кафедра математики та методики її навчання
кафедра інформатики і методики її викладання
кафедра фізики і методики її викладання

деканат інституту
кафедра філологічних дисциплін початкової освіти
кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти
кафедра педагогіки та менеджменту освіти
кафедра психології
кафедра практичної психології
кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ І 
ЖУРНАЛІСТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКО-
МАТЕМАТИЧНИЙ

деканат  факультету
кафедра загального мовознавства і слов’янських мов
кафедра української мови та методики її навчання
кафедра теорії і методики української та світової літератури
кафедра журналістики

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІКО-
БІОЛОГІЧНИЙ 

деканат факультету
кафедра хімії та методики ї навчання
кафедра ботаніки і зоології
кафедра загальної біології та методики навчання природничих
дисциплін
лабораторія ”Голицький біостаціонар університету”

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФІЧНИЙ

деканат факультету
кафедра географії України і туризму
кафедра географії та методики її навчання
кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін
геостаціонар

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ

деканат факультету 
кафедра здоров’я людини, фізичної реабілітації і безпеки життєдіяльності
кафедра фізичного виховання
кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання
кафедра теорії і методики олімпійського, професійного спорту

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ 
деканат факультету 
кафедра театрального мистецтва
кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва
кафедра образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

деканат факультету
кафедра технологічної освіти та охорони праці
кафедра машинознавства та транспорту
кафедра комп’ютерних технологій

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ 
МОВ

деканат факультету 
кафедра німецької філології та методики викладання німецької мови
кафедра іноземних мов
кафедра англійської філології
кафедра практики англійської мови та методики її викладання
кафедра романо-германської філології
кафедра теорії і практики перекладу

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРИЧНИЙ

деканат факультету 
кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії
кафедра філософії та економічної теорії
кафедра стародавньої та середньовічної історії
кафедра історії України

Структура Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка
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