
ПЛАН 
засідань вченої ради Тернопільського національного  

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
на 2018/2019 н. р. 

31.08.2018 р. Про результати освітнього процесу в 2017-2018 н.р., проблеми та 
особливості його організації у 2018-2019 н.р     

Готує проректор Терещук Г. В. 
25.09.2018 р. 1. Про роботу науково-дослідних центрів та лабораторій 

університету. 
Готують керівники НДЦ, лабораторій та проректор 

Фальфушинська Г.І. 
2. Про результати прийому на навчання та шляхи покращення 
профорієнтаційної роботи. 

Готує відповідальний секретар приймальної комісії Гевко І.В. 
3. Про затвердження штатного розпису кафедр на 2018-2019 н.р. 

Готує проректор Терещук Г.В. 
23.10.2018 р. 1. Про роботу спеціалізованих вчених рад університету у 2017-

2018 р. 
Готують учені секретарі спеціалізованих вчених рад 

2. Про інформаційно-бібліотечне забезпечення навчальної та 
наукової діяльності університету. 

Готує директор наукової бібліотеки Чайка І.А. 
27.11.2018 р. 1. Про організацію освітнього процесу та профорієнтаційну роботу 

на історичному факультеті. 
Готують декан факультету Місько В.В. та комісія НМР 

університету. 
2. Про роботу вчених рад факультетів філології і журналістики, 
хіміко-біологічного, мистецтв. 

Готують голови вчених рад факультетів 
26.12.2018 р. 1. Про реалізацію в ТНПУ механізмів забезпечення академічної 

доброчесності. 
Готує проректор Фальфушинська Г.І.  

2. Про роботу кафедр географічного факультету з підготовки фахівців 
за заочною та дистанційною формами навчання. 

Готують завідувачі кафедр географічного факультету 
 
22.01.2019 р. 

Про підсумки навчальної діяльності університету в І семестрі 
2018-2019 н.р. 

Готує проректор Терещук Г. В. 
26.02.2019 р. 1. Про підсумки наукової діяльності університету в умовах 

євроінтеграційних процесів. 
Готує проректор  Фальфушинська Г.І. 

2. Перспективи інтернаціоналізації освітнього процесу в університеті. 
Готує керівник міжнародного відділу Мисула Р.М. 

26.03.2019 р. 1. Про практичну підготовку студентів факультету педагогіки та 
психології у світлі стандарту вчителя початкових класів 

Готує декан факультету педагогіки і психології Чайка В.М. 
2. Про роботу студентського уряду університету та факультетських 
органів студентського самоврядування. 

Готує голова студентського уряду Піговський М.М. 
 



23.04.2019 р. 1. Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті 
фізичного виховання. 

Готують декан факультету Омельяненко В.Г. та комісія НМР 
університету. 

2. Про участь кафедр та наукових колективів університету в 
національних і міжнародних проектах, науково-дослідних розробках: 
стан та перспективи. 

Готує проректор  Фальфушинська Г.І. 
 

28.05.2019 р. 1. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості 
освітньої діяльності в університеті. 

Готує керівник ЦМЗЯО Москалюк М.М. 
2. Про інформаційну діяльність університету та шляхи її 
покращення. 

Готує керівник відділу у справах молоді Брославський В.Л. 
 

25.06.2019 р. 1. Про підсумки державної атестації ЗВО в університеті. 
Інформують голови ЕК 

2. Про стан та перспективи роботи зі студентською молоддю в 
університеті. 

Готує керівник відділу у справах молоді 
Брославський В.Л. 

 
 


