
ПЛАН 
засідань вченої ради Тернопільського національного  

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
на 2016/2017 н.р. 

 

30.08.2016 р. Про основні результати освітнього процесу в 2015-2016 н.р., проблеми та 
перспективи його організації у 2016-2017 н.р. 

Готує проректор Терещук Г. В. 

 

27.09.2016 р. Про нормування та відповідальність суб’єктів освітньо-наукового процесу в 
університеті щодо дотримання принципу академічної доброчесності.  

Готує проректор Буяк Б. Б. 

 
25.10.2016 р. Про концепцію «Нової української школи» та вимоги до сучасного вчителя. 

Готує директор інституту педагогіки і психології Чайка В.М. 

 
22.11.2016 р. Про організацію та перспективи освітнього процесу на філологічному 

факультеті. 
Готують декан факультету Вільчинська Т.П. та комісія НМР університету. 

 
27.12.2016 р. Про присутність в інформаційному просторі та рейтингові позиції 

університету. 
Готує начальник ВСМ Брославський В.Л. 

 

23.01.2017 р. Про підсумки навчальної діяльності університету в І семестрі 2016/2017 
н.р. 

Готує проректор Терещук Г. В. 
 

27.02.2017 р. Про результати наукової діяльності університету в 2016 році та її 
перспективи.  

Готує проректор Буяк Б. Б. 
 
27.03.2017 р. Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ТНПУ. 

Доповідає керівник ЦМЗЯО Москалюк М.М. 
 
 
24.04.2017 р. Про організацію та перспективи освітнього процесу на географічному 

факультеті. 
Готують декан факультету Кузишин А.В. та комісія НМР університету. 

 

22.05.2017 р. Про активізацію профорієнтаційної роботи факультетів університету та 
рекламну діяльність кафедри журналістики. 

Готують заступник голови НМР університету та завідувач кафедри журналістики. 

 

26.06.2017 р. Про підсумки державної атестації ЗВО в університеті. 
Інформують голови ЕК. 



ПЛАН  
засідань ректорату ТНПУна І семестр 20016/2017 навчального року 

 
05.09.2016 р. Про результати набору студентів та профорієнтаційну роботу на 

факультетах.  
Доповідають секретар приймальної комісії Басістий П.В. та декани факультетів. 

 
12.09.2016 р. Про результати ліквідації академічної заборгованості та плинність 

контингенту студентів денної форми навчання. 
Доповідає начальник НМВ Нагачевський І. А. і декани факультетів. 

 

19.09.2016 р. Про електронне навчання та запровадження дистанційної форми навчання в 
університеті. 

Готує член НМР Габрусєв В.Ю. 
 

26.09.2016 р. Про академічну мобільність студентів і викладачів університету та 
реалізацію проектів міжнародного співробітництва. 

Готує проректор Буяк Б. Б. 
03.10.2016 р. Про результати та проблемиу проведенні літніх практик студентів. 

Доповідають зав. практиками Каплун І.Г. та декани окремих факультетів. 

10.10.2016 р. Про результати ліквідації академічної заборгованості та плинність 
контингенту студентів заочної форми навчання. 

Доповідає начальник НМВ Нагачевський І.А. 

17.10.2016 р. Про готовність університету до осінньо-зимового періоду. 
Готує проректор Гирило О.М. 

24.10.2016 р. Про реалізацію концепції іншомовної підготовки та сертифікацію здобувачів 
вищої освіти, наукових ступенів та НПП університету.  

Доповідають декан факультету іноземних мов Кебало М.Я.  
та завідувач кафедри іноземних мов Турчин А.І. 

31.10.2016 р. Про роботу зі студентською молоддю університету з національно-патріотичного 
виховання.  

Готує начальник ВСМ Брославський В.Л. 
07.11.2016 р. Про ефективність діяльності аспірантури і докторантури. 

Готує проректор Буяк Б. Б. 
14.11.2016. Про роботу зі студентською молоддю з виховання правової культури. 

Готує начальник ВСМ Брославський В.Л. 
21.11.2016 р. Про працевлаштування студентів і випускників університету. 

Доповідає керівник ЦМЗЯО Москалюк М.М. 

28.11.2016 р. Про результати ректорських КР та виконання рішень вченої ради щодо 
оцінювання успішності студентів на факультетах іноземних мов та мистецтв.  

Доповідають начальник НМВ Нагачевський І.А. та декани факультетів. 
05.12.2016 р. Про нормативне забезпечення та відкритість університету. 

Готує проректор Терещук Г.В. 
12.12.2016 р. Про розробку і впровадження освітніх та освітньо-наукових програм на ІІ і ІІІ 

ступенях вищої освіти.  
Інформують проректори Терещук Г.В., Буяк Б.Б., декани факультетів. 

19.12.2016 р. Про підсумки семестрового контролю на факультетах. 
Доповідає начальник НМВ Нагачевський І. А. і декани факультетів 

 
Примітка: на засіданнях ректорату будуть заслуховуватись за потреби й інші 

питання діяльності університету 
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