
П Л А Н  
засідань ректорату Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка на I семестр 2021/2022 навчального року 
 

06.09.2021 р. Про результати ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр 2020/2021 н. р. 
Інформують декани факультетів та завідувач НМВ Киданюк А.В.  

 

13.09.2021 р. Про підсумки здачі ЄВІ та зміни парадигми у вивченні іноземної мови здобувачами 
університету 

Інформує завідувач кафедри іноземних мов Сокол М.О. 
 

20.09.2021 р. Про перспективи діяльності відділу аспірантури та докторантури в контексті 
результатів вступної кампанії та проходження акредитаційних експертиз. 

Інформує завідувач відділу аспірантури і докторантури Постолюк М.І. 
 

27.09.2021 р. Про поселення здобувачів вищої освіти у студентські гуртожитки університету. 
Проблеми та перспективи студентського містечка. 

Інформує директор студмістечка Миськів А.В. 
 

04.10.2021 р. Про стан ліквідації академічної заборгованості студентів заочної форми навчання. 
Інформують декани факультетів та завідувач НМВ Киданюк А.В. 

 

11.10.2021 р. Про працевлаштування випускників університету у контексті змін до формули 
фінансування закладів вищої освіти. 

Інформує керівник ЦЗЯО Москалюк М.М. 
 

18.10.2021 р. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та перспективи господарської 
діяльності університету. 

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

25.10.2021 р. Про правове виховання студентської молоді. 
Інформує начальник відділу у справах молоді Брославський В.Л. 

 

01.11.2021 р. Про актуальний стан та шляхи оптимізації ОП та ОНП університету, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян. 

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

 

08.11.2021 р. Про соціальну адаптацію першокурсників до умов навчання у ТНПУ. 
Інформує голова профкому студентів, голова студентського уряду та декани факультетів. 

 

15.11.2021 р. Про соціальні активності студентської молоді 
Інформує начальник відділу у справах молоді Брославський В.Л. 

 

22.11.2021 р. Про стан трудової дисципліни та виконання контрактів НПП університету. 
Інформує завідувач НМВ Киданюк А.В. 

 
29.11.2021 р. Про стан реалізації пріоритетних напрямків наукової діяльності університету в 
рамках вимог атестації ЗВО України. 

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

 

06.12.2021 р. Про профорієнтаційну діяльність факультетів: підсумки 2021 р., завдання та 
перспективи на 2022 р. 

Інформують декани факультетів та проректор з інноваційного розвитку Гевко І.В.  
 

13.12.2021 р. Про роботу Центру післядипломної освіти: результати та перспективи розвитку. 
Інформує керівник ЦПО Калаур С.М. 

 

20.12.2021 р. Про використання фонду культурно-масової, фізкультурно-спортивної та оздоровчої 
роботи профспілки працівників. 

Інформує голова профспілкового комітету працівників Григорук А.А. 
 

27.12.2021 р. Про результати семестрового контролю успішності студентів. 
Інформують декани факультетів та завідувач НМВ Киданюк А.В. 


