
П Л А Н  
 

засідань ректорату ТНПУ на II семестр 2020/2021 навчального року 
 
29.01.2021 р. Про результати ліквідації академічної заборгованості за І семестр 2020/2021 н.р. 

Інформують декани факультетів та завідувач НМВ Киданюк А.В.  
 

05.02.2021 р. Про формування безпечного освітнього середовища. 
Інформує начальник відділу у справах молоді Брославський В.Л. 

 
12.02.2021 р. Про дотримання академічної доброчесності здобувачами університету. 

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

 
19.02.2021 р. Про виконання зобов’язань, передбачених у контрактах науково-педагогічних 
працівників. 

Інформує голова кадрової комісії 
 

26.02.2021 р. Про підсумки фінансування університету в 2020 році та перспективні завдання на 
2021 рік з метою підвищення показників діяльності університету. 

Інформує головний бухгалтер університету Савчин В. Л. 
 

05.03.2021 р. Про стан ліквідації академічної заборгованості студентів заочної форми навчання. 
Інформує завідувач НМВ Киданюк А.В. 

 
12.03.2021 р. Про активізацію проєктно-ґрантової діяльності університету. 

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

 
19.03.2021 р. Про стан підготовки електронної платформи для завершального етапу обрання 
студентами дисциплін за вибором. 

Інформує  керівник Центру дистанційного навчання Габрусєв В. Ю. 
 

26.03.2021 р. Про результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників 
університету. 

Інформує керівник ЦЗЯО Москалюк М.М. 
 

02.04.2021 р. Про підготовку випускників бакалаврського рівня вищої освіти до здачі ЄВІ з 
іноземної мови (за технологією ЗНО) для вступу в магістратуру. 

Інформує проректор з навчально-методичної роботи Гевко І.В. 
 
09.04.2021 р. Про організацію дозвілля, напрями оновлення системи роботи зі студентською 
молоддю в 2021 році та підготовку до Дня Університету. 

Інформує начальник відділу у справах молоді Брославський В.Л. 
 

16.04.2021 р. Про результати проходження педагогічної практики студентами університету та 
застосування дуальної форми здобуття вищої освіти. 

Інформує керівник виробничої практики Каплун І.Г. 
 

23.04.2021 р. Про сприяння у працевлаштуванні випускників університету. 
Інформує керівник ЦЗЯО Москалюк М.М. 

 
30.04.2021 р. Про нові ліцензійні умови провадження освітньої діяльності та акредитацію освітніх 
програм. 

Інформує заступник завідувача НМВ Пежинська О. М. та методист НМВ Задворний C.І. 
 

07.05. 2021 р. Про реалізацію університетської моделі якості освіти. 
Інформує голова комісії з внутрішнього забезпечення якості освіти Бойко М.М. 

 
 



14.05.2021 р. Про підготовку до проходження здобувачами вищої освіти літніх практик. 
Інформують декани факультетів та керівник виробничої практики Каплун І.Г. 

 
21.05.2021 р. Про стан ведення документації з організації навчального процесу деканатами 
університету. 

Інформує завідувач НМВ Киданюк А.В. 
 

28.05.2021 р. Про оптимізацію та перспективи діяльності наукової бібліотеки. 
Інформує директор наукової бібліотеки університету Чайка І.А. 

 
04.06.2021 р. Про стан та перспективи удосконалення комп’ютерних мереж університету з метою 
реалізації концепції Smart-TNPU. 

Інформує начальник відділу комп’ютеризації Генсерук В.А. 
 
11.06.2021 р. Про місце ТНПУ в рейтингах та перспективи підвищення показників. 

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

 
18.06.2021 р. Про прозорість та публічність у діяльності університету. 

Інформує начальник відділу у справах молоді Брославський В.Л. 
 
25.06.2021 р.  Про хід і попередні результати семестрового контролю успішності студентів. 

Інформують декани факультетів та завідувач НМВ Киданюк А.В. 


