
ПЛ А Н  
засідань ректорату ТНПУ на I семестр 2020/2021 навчального року 

 

04.09.2020 р. Про результати ліквідації академічної заборгованості за ІІ сем. 2019/2020 н. р. 
Інформують декани факультетів та завідувач НМВ Киданюк А.В.  

 

07.09.2020 р. Про стан забезпечення фаховою навчальною та навчально-методичною літературою 
здобувачів вищої освіти в університеті; порядок видачі підручників та посібників абонементом 
бібліотеки. 

Інформує директор наукової бібліотеки університету Чайка І.А. 
 

14.09.2020 р. Про результати набору в аспірантуру та докторантуру у 2020 році. 
Інформує завідувач відділу аспірантури і докторантури Постолюк М.І. 

 
21.09.2020 р. Про поселення здобувачів вищої освіти у студентські гуртожитки університету. 

Інформує директор студмістечка Миськів А.В. 
 

28.09.2020 р. Про стан ліквідації академічної заборгованості студентів заочної форми навчання. 
Інформують декани факультетів та завідувач НМВ Киданюк А.В. 

 
05.10.2020 р. Про роботу Центру післядипломної освіти: результати та перспективи розвитку. 

Інформує керівник ЦПО Калаур С.М. 
 

12.10.2020 р. Про розширення співпраці університету з питань працевлаштування та стан 
впровадження дуальної освіти. 

Інформує керівник ЦЗЯО Москалюк М.М. 
 

19.10.2020 р. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та перспективи господарської 
діяльності університету. 

Інформує проректор з соціально-економічного розвитку Гирило О.М. 
 

26.10.2020 р. Про стан та перспективи популяризації бренду ТНПУ в інформаційному просторі 
Інформує начальник відділу у справах молоді Брославський В.Л. 

 
02.11.2020 р. Про cтан проєктної діяльності та інтернаціоналізаційних процесів в ТНПУ та 
перспективні шляхи її оптимізації. 

Інформує проректор з наукової роботи 
і міжнародного співробітництва Фальфушинська Г.І. 

 
09.11.2020 р. Про адаптацію першокурсників до особливих умов навчання у ТНПУ. 

Інформує голова профкому студентів Піговський М.М. та декани факультетів. 
 

16.11.2020 р. Про визнання результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті. 
Інформує завідувач НМВ Киданюк А.В. 

 

23.11. 2020 р. Про міжнародну академічну мобільність здобувачів ТНПУ. 
Інформує керівник відділу міжнародних відносин Мисула Р.М. 

 
30.11.2020 р. Про імплементацію інституційної моделі системи внутрішнього забезпечення якості 
освіти. Роль студентського самоврядування в оптимізації освітньої діяльності ТНПУ. 

Інформує голова комісії з внутрішнього забезпечення якості освіти Бойко М.М., 
голова студентського уряду. 

 
07.12.2020 р. Про профорієнтаційну діяльність факультетів: підсумки 2020 р, завдання та 
перспективи на 2021 р. 

Інформують декани факультетів  
 

14.12.2020 р. Про правове виховання і реалізацію заходів щодо запобігання та протидії корупції в університеті. 
Інформує начальник відділу у справах молоді Брославський В.Л. 

 
21.12.2020 р. Про використання фонду культурно-масової, фізкультурно-спортивної та оздоровчої 
роботи профспілки працівників. 

Інформує голова профспілкового комітету працівників Григорук А.А. 
 

28.12.2020 р. Про результати семестрового контролю успішності студентів. 
Інформують декани факультетів та завідувач НМВ Киданюк А.В. 


