
П Л А Н  
засідань ректорату ТНПУ на І семестр 2019/2020 навчального року 

 
02.09.2019 р. Про результати ліквідації академічної заборгованості студентів денної 

форми навчання. 
Інформують декани факультетів та завідувач НМВ Киданюк А.В. 

09.09.2019 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. 
16.09.2019 р. Про профорієнтаційну діяльність факультетів у 2019/2020 н.р. 

Інформують декани факультетів 
23.09.2019 р. Про результати набору в аспірантуру й докторантуру  в 2019 році та їх 

ефективність. 
Інформує завідувач відділу аспірантури і докторантури Постолюк М.І. 

30.09.2019 р. Про стан охорони праці, пожежної безпеки та підготовку документації в 
структурних підрозділах. 

Інформує інженер з ТБ Данцева М.М. 
07.10.2019 р. Про результати ліквідації академічної заборгованості студентами заочної 

форми навчання. 
Інформують декани факультетів та завідувач НМВ Киданюк А.В. 

21.10.2019 р. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та перспективи господарської 
діяльності університету. 

Інформує проректор Гирило О.М. 
28.10.2019 р. Про студентське самоврядування в університеті: надбання, недоліки, 

перспективи. 
Інформує голова студентського уряду Боднар М.І. 

04.11.2019 р. Про роботу бюро кар’єри та комісії внутрішнього забезпечення якості освіти. 
Інформує керівник ЦДП Бойко М.М.  

11.11.2019 р. Про результати прийому на навчання іноземних громадян. 
Інформує проректор Фальфушинська Г.І. 

18.11.2019 р. Про співпрацю університету з роботодавцями та перспективи запровадження 
дуальної освіти. 

Інформує керівник ЦЗЯО Москалюк М.М. 
25.11.2019 р. Про матеріально-технічне забезпечення гуртожитків університету та умови 

проживання студентів в гуртожитках. 
Інформує директор студмістечка Миськів А.В. 

02.12.2019 р. Про правове виховання молоді та антикорупційні заходи в університеті. 
Інформує уповноважена особа з питань запобігання та  

виявлення корупції у ТНПУ Брославський В.Л. 
09.12.2019 р. Про підготовку моніторингової справи для підтвердження університетом 

статусу «Національний». 
Інформує проректор Фальфушинська Г.І. 

16.12.2019 р. Про використання фонду культурно-масової, фізкультурно-спортивної та 
оздоровчої роботи профспілки працівників.  

Інформує голова профкому працівників Григорук А.А. 
23.12.2019 р. Про результати семестрового контролю на факультетах. 

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

 
 
 


