
План заходів 
адаптаційного тижня для першокурсників 2021-2022 н. р. 

 
01 вересня 2021 р. 

Актова зала 
09.30 – Початок заходів 
Вступні слова ведучого 
Гімн України 
Вітальне слово ректор/проректор 
 
Оголошення ведучим інформаційної частини  
10.20 – Організація навчального процесу в Університеті (в т. числі про змішане навчання) 
(доповідач: керівника навчального відділу Никифоров Р.П.) 
10.40 – Система формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти 
Університеті Туган-Барановського (доповідач: перший проректор Никифоров Р.П.). 
11.00 – Боротьба з плагіатом і академічна доброчесність в Університеті Туган-Барановського 
(доповідач: перший проректор Никифоров Р.П.). 
11.20 – Система електронного забезпечення навчання в Університеті та ознайомлення з 
офіційним сайтом Університету Туган-Барановського (доповідач: перший проректор 
Никифоров Р.П.). 
11.40 – Неформальна освіта: права та можливості здобувачів щодо визнання результатів 
навчання здобутих у неформальній освіті або під час академічної мобільності (доповідач: 
перший проректор Никифоров Р.П.). 
12.30 – перерва 
13.00 – Особливості банківського обслуговування студентів Університету (доповідач: 
проректор з науково-педагогічної діяльності, міжнародних зв’язків та розвитку д.е.н., доц. 
Кожухова Т.В.) 
13.30 – Міжнародна діяльність Університету, програми академічної мобільність та програми 
міжнародної практики (доповідач: проректор з науково-педагогічної діяльності, міжнародних 
зв’язків та розвитку д.е.н., доц. Кожухова Т.В.) 
14.00 – Привітання та вручення індивідуальних планів першокурсникам (Директори ННІ). 
Робота з директорами навчально-наукових інститутів. Ознайомча екскурсія університетом: 
навчальний корпус, аудиторії, лабораторії, бібліотека, актова зала, студентський офіс, ректорат, 
дирекції навчально-наукових інститутів (Директори ННІ) 

 
 

2 вересня 2020 р. 
Актова зала 

09.30 – Правила поведінки в стінах Університету та академічні правила (доповідач: перший 
проректор Никифоров Р.П.) 
10.00 – Завдання цивільного захисту Університету та план реагування в умовах надзвичайних 
ситуацій (фахівець з питань цивільного захисту Яковенко В.Л.) 
10.20 – Студентське самоврядування Університету: діяльність та особливості функціонування 
(доповідач: голова студентського самоврядування, студент 4 курсу, Гугунава Леван). 
10.40– перерва 
11.10 – Антикорупційна діяльність Університету (доповідач: Никифоров Р.П.) 
11.20 – Особливості бібліотечного обслуговування студентів Університету (доповідач: к.п.н 
Зінченко В.М.) 
11.50 – Громадська, патріотична, культурна та спортивна діяльність Університету (доповідач: 
голова первинної профспілкової організації, к.і.н., доц. Романуха О.М.) 
12.00 – перерва 
12.30 – 3-га пара за розкладом 


