Структура
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
1.
Ректор
2.
Перший проректор з науково-педагогічної роботи
3.
Проректор з наукової роботи
4.
Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань
5.
Проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних питань
6.
Навчально-науковий
інститут
педагогіки,
психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації
6.1.
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті
6.2.
Кафедра психології та соціальної роботи
6.3.
Кафедра педагогіки і професійної освіти та управління освітніми
закладами
7.
Факультет історії, права і публічного управління
7.1.
Кафедра всесвітньої історії
7.2.
Кафедра історії та культури України
7.3.
Кафедра права і публічного управління
8.
Факультет фізичного виховання і спорту
8.1.
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
8.2.
Кафедра теорії і методики спорту
8.3.
Кафедра медико–біологічних основ фізичного виховання та
фізичної реабілітації
8.4.
Кафедра фізичного виховання
9.
Природничо-географічний факультет
9.1.
Кафедра географії
9.2.
Кафедра хімії та методики навчання хімії
9.3.
Кафедра біології
10.
Факультет іноземних мов
10.1. Кафедра англійської філології
10.2. Кафедра німецької філології
10.3. Кафедра методики навчання іноземних мов
10.4. Кафедра міжкультурної комунікації, світової літератури та
перекладу
11.
Факультет філології й журналістики імені Михайла
Стельмаха
11.1. Кафедра української мови
11.2. Кафедра української літератури
11.3. Кафедра журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю
12.
Факультет математики, фізики і комп’ютерних наук
12.1. Кафедра алгебри і методики навчання математики
12.2. Кафедра математики та інформатики

12.3. Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії
13.
Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини
Волошиної
13.1. Кафедра початкової освіти
13.2. Кафедра дошкільної освіти
13.3. Кафедра мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти
14.
Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій
14.1. Кафедра образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та
безпеки життєдіяльності
14.2. Кафедра вокально-хорової підготовки, теорії та методики
музичної освіти
14.3. Кафедра музикознавства, інструментальної підготовки та
хореографії
15.
Навчально-методичний відділ
16.
Відділ кадрів
17.
Відділ ліцензування та акредитації
18.
Відділ аспірантури і докторнатури
19.
Юридичний відділ
20.
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та планування
21.
Планово-фінансовий відділ
22.
Експлуатаційно-технічний відділ
23.
Відділ молодіжної політики та соціальної роботи
24.
Відділ публічних закупівель
25.
Аналітично-організаційний відділ
26.
Відділ міжнародних зв'язків
27.
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, внутрішнього
аудиту і контролю
28.
Військово-мобілізаційний підрозділ
29.
Інформаційно-обчислювальний центр
30.
Канцелярія
31.
Бібліотека
32.
Музейно-просвітницький центр
33.
Мистецький центр
34.
Центр «Освітній хаб "NotBox"»
35.
Медіацентр
36.
Приймальна комісія
37.
Спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
38.
Архів
39.
Служба охорони

