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Чергове засідання вченої ради

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

p=38335)

Засідання вченої ради університету, яке відбулося 24 грудня 2020 року в

конференц-залі К-ПНУ, ректор Сергій Копилов розпочав із вручення

сертифікатів науково-педагогічним працівникам та аспірантові за проведення

онлайн-семінарів у межах міжнародного проєкту «Зміни педагогічних

факультетів та університетів у XXI ст.», який організував Університет Масарика

спільно з нашим університетом за підтримки Чеської агенції розвитку, а саме:

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=38335)

Гру 24, 2020 (Https://Meridian.Kpnu.Edu.Ua/?M=202012)  

Фаріон Оксана (Https://Meridian.Kpnu.Edu.Ua/?Author=4)  Актуально , , 

Вчена Рада-Онлайн , , 

Кам 'янець-Подільський Національний Університет Імені Івана Огієнка , , 

Новини Університету
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спільно з нашим університетом за підтримки Чеської агенції розвитку, а саме:

(https://meridian.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/

Г.Бесарабчук.jpg)Анатолію Філінюку, завідувачеві кафедри історії України,

Людмилі Марчук, завідувачці кафедри української мови, Наталії Бахмат,

заступниці декана з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу,

Наталії Мазур, завідувачці кафедри  економіки   підприємства,  Анжеліці

Попович, доцентці кафедри української мови,   Маріанні Плахтій, керівниці

відділу наукової роботи, Геннадієві Бесарабчуку, керівникові навчально-

методичного центру забезпечення якості освіти, Зореславі Шевчук, методистці

вищої категорії навчального відділу та Антонові Ковальчуку, аспірантові К-

ПНУ.

(https://meridian.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/вчена-

рада1.jpg)Після вручення було розглянуто питання порядку денного. Гаранти

освітньо-наукових програм Анатолій Філінюк, завідувач кафедри історії

України, та Світлана Миронова, завідувачка кафедри корекційної педагогіки

та інклюзивної освіти, ознайомили членів онлайн-засідання вченої ради, з

результатами акредитаційної експертизи та шляхами вдосконалення освітньо-

наукових програм спеціальностей 032 Історія та археологія (ОНП Історія та

археологія); 016 Спеціальна освіта (ОНП Спеціальна освіта) ступеня вищої

освіти “доктор філософії”.

Віктор Щирба, декан фізико-математичного факультету, проаналізував



https://meridian.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%93.%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%87%D1%83%D0%BA.jpg
https://meridian.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B01.jpg
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(https://meridian.kpnu.edu.ua/?author=4)

Останні новини

Актуальні вакансії (https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45538)

Катерина Струк серед переможців Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт зі спеціальності «Музичне мистецтво»

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45526)



Віктор Щирба, декан фізико-математичного факультету, проаналізував

кадрове й технологічне забезпечення підготовки фахівців спеціальностей 014

Середня освіта (Математика) та 014 Середня освіта (Фізика) фізико-

математичного факультету відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження

освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (зі змінами).

Онлайн-засідання вченої ради  проходило на платформі Google Meet.

Пресцентр К-ПНУ

Пошук 

https://meridian.kpnu.edu.ua/?author=4
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Архіви

Кафедра української мови організувала круглий стіл «ЗГАДАЙМО ПРО ІВАНА

ВЕРХРАТСЬКОГО (ДО 175-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)»

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45505)



#Письменники-ювіляри 2021 (серія бібліографічних оглядів)

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45487)



Чемпіонат України з української боротьби на поясах серед юніорів та дорослих

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45445)



Квітень 2021 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202104)

Березень 2021 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202103)

Лютий 2021 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202102)

Січень 2021 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202101)

Грудень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202012)

Листопад 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202011)

Жовтень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202010)

Вересень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202009)

Серпень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202008)

Липень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202007)

Червень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202006)

Травень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202005)

Квітень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202004)

Березень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202003)
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Лютий 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202002)

Січень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202001)

Грудень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201912)

Листопад 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201911)

Жовтень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201910)

Вересень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201909)

Серпень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201908)

Липень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201907)

Червень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201906)

Травень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201905)

Квітень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201904)

Березень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201903)

Лютий 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201902)

Січень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201901)

Грудень 2018 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201812)

Вересень 2018 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201809)

Серпень 2018 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201808)

Березень 2018 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201803)

Лютий 2018 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201802)

Лютий 2017 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201702)

Січень 2017 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201701)

Грудень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201612)
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Листопад 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201611)

Жовтень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201610)

Вересень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201609)

Серпень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201608)

Липень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201607)

Червень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201606)

Травень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201605)

Квітень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201604)

Березень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201603)

Лютий 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201602)

Січень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201601)

Грудень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201512)

Листопад 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201511)

Жовтень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201510)

Вересень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201509)

Серпень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201508)

Липень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201507)

Червень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201506)

Травень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201505)

Квітень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201504)

Березень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201503)

Лютий 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201502)

https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201611
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https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201506
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Квітень 2021

Січень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201501)

Грудень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201412)

Листопад 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201411)

Жовтень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201410)

Вересень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201409)

Серпень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201408)

Липень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201407)

Червень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201406)

Травень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201405)

Квітень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201404)

Березень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201403)

Лютий 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201402)

Січень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201401)

Грудень 2013 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201312)

Листопад 2013 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201311)

Жовтень 2013 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201310)

Вересень 2013 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201309)

Серпень 2013 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201308)

Червень 2013 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201306)

Травень 2013 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201305)
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

 

1

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210401)

2

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210402)

3

4

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210404)

5

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210405)

6

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210406)

7

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210407)

8

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210408)

9

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210409)

10

11

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210411)

12

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210412)

13

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210413)

14

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210414)

15

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210415)

16

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210416)

17 18

19

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210419)

20

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210420)

21

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210421)

22 23 24 25

26 27 28 29 30  

« Бер (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202103)    

Сайт працює на WordPress (https://uk.wordpress.org/) | Тема: Bagility від Themeansar

(https://themeansar.com/).
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