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Витяг з протоколу засідання Вченої ради  

Таврійського національного університету  

імені В. І. Вернадського № 2 від 12 жовтня 2020 року 
 
3. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та 

виховного процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження Положення про порядок 

проведення виборів ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про порядок проведення виборів ректора 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 

 

4.  СЛУХАЛИ:директора навчально-наукового центру організації освітнього та 

виховного процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження Положення про 

Організаційний комітет з проведення виборів ректора Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ:директора навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 

процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження Положення про Виборчу комісію з 

проведення виборів ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про Виборчу комісію з проведення виборів 

ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та 

виховного процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження Положення про порядок 

обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про порядок обрання представників з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі у виборах ректора Таврійського національного університету імені                

В. І. Вернадського. 
 

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 



 

7.  СЛУХАЛИ: директора навчально-наукового центру організації освітнього та 

виховного процесу Радомського Ігора Петровича про затвердження Положення про порядок 

організації роботи спостерігачів на виборах ректора Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення про порядок організації роботи спостерігачів на 

виборах ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 

 

 

 

 


