
П Л А Н  
роботи ректорату ТНПУ на ІІ семестр 2018/2019 навчального року 

 
04.02.2019 р. Про результати ліквідації академічної заборгованості за І сем. 2018/2019 н.р.  

Інформують декани факультетів та завідувач НМВ Киданюк А.В. 
11.02.2019 р. Про основні напрямки роботи з молоддю у ІІ семестрі 2018/2019 н.р. 

Інформує начальник відділу у справах молоді Брославський В.Л. 
18.02.2019 р. Про основні положення атестації університету на провадження наукової 

діяльності. 
Інформує проректор Фальфушинська Г.І. 

25.02.2019 р. Про стан ліквідації академічної заборгованості студентів заочної форми 
навчання.  

Доповідає завідувач НМВ Киданюк А.В. 
04.03.2019 р. Про нагородження працівників університету державними нагородами, 

відомчими заохочувальними відзнаками МОН України, ТОДА, ТМР, ТНПУ. 
Інформує учений секретар Мерва Л.С. 

11.03.2019 р. Про реалізацію програм академічної мобільності студентів і викладачів в 
університеті. 

Інформує керівник відділу Мисула Р.М. 
18.03.2019 р. Про результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників 

університету. 
Інформує керівник ЦМЗЯО Москалюк М.М. 

25.03.2019 р. Про діяльність бібліотеки щодо інформаційного забезпечення науково-
дослідної діяльності студентів і викладачів. 

Інформує директор наукової бібліотеки університету Чайка І.А. 
01.04.2019 р. Про підготовку до Дня університету.  

Інформує начальник відділу у справах молоді Брославський В.Л. 
08.04.2019 р. Про результати проходження педагогічної практики зво університету. 

Інформує керівник виробничої практики Каплун І.Г. 
15.04.2019 р. 
 
 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання контрактів.  

Інформує учений секретар Мерва Л.С. 
22.04.2019 р. Про роботу Комісії із забезпечення якості освіти в ТНПУ ім.В.Гнатюка.  

Інформує голова комісії Бойко М.М. 

06.05.2019 р. Про акредитацію спеціальностей психолого-педагогічного факультету. 
Інформує відповідальний працівник НМВ Задворний С.І. 

13.05.2019 р. Про застосування дуальної форми здобуття освіти в ТНПУ. 
Інформує перший проректор Терещук Г.В. 

20.05.2019 р. Про навчальне навантаження викладачів університету. 
Доповідає завідувач НМВ Киданюк А.В. 

27.05.2019 р. Про підготовку до проходження літніх практик зво університету. 
Інформують декани факультетів та керівник виробн. практики Каплун І.Г. 

03.06.2019 р. Про застосування Google-платформи для вибору навчальних дисциплін. 
Інформує перший проректор Терещук Г.В. 

10.06.2019 р. Про працевлаштування випускників університету та студентів. 
Інформує керівник ЦМЗЯО Москалюк М.М. 

24.06.2019 р. Про хід і результати семестрового контролю успішності студентів 1-4 курсів та 
державної атестації випускників. 

Інформують декани факультетів. 
Примітка: на засіданнях ректорату будуть заслуховуватись в міру потреби і інші питання 

діяльності університету. 


