
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО  

 

НАКАЗ 

 

27 жовтня 2022 р.                  м. Київ                  №  120 - ОД 

 

Про введення в дію рішень 

Вченої ради університету 

 

Виконуючи п. 6 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту»  п. 6 Р. 9 Статуту 

Університету. 

 

НАКАЗУЮ ввести в дію рішення Вченої ради Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 27 жовтня 2022 року: 

 

1. 1) вивести зі складу Вченої ради Катеринчук К.В. у зв’язку з припиненням трудових відносин 

ТНУ ім. В.І. Вернадського з Катеринчук К.В.; 2)  ввести до складу Вченої ради директора 

Навчально-наукового гуманітарного інституту Кудрю І.Г. за посадою. 

 

2. 1) оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора бібліотеки ТНУ ім. В.І. 

Вернадського; 2) розмістити оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації 

та на вебсторінці ТНУ ім. В.І. Вернадського; 3) відповідальність за проведення конкурсу 

покласти на начальника відділу кадрів Вакуліка М.І.  

 

3. Затвердити результати міжнародного стажування завкафедри автоматизованого управління 

технологічними процесами, к. техн. н., доцента Лісовця С.М.  

 

 

4. Визнати результати навчання працівників ТНУ імені В. І. Вернадського за програмами курсів 

«Проведення вступних випробувань з використанням дистанційних технологій: практичний 

курс», «Особливості використання модулів Єдиної державної електронної бази з питань освіти»  

підвищенням кваліфікації, обсягом по 30 год./1 ЄКТС. 



5. Внести зміни до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (далі - 

Положення), зокрема: 

 

1. У тексті Положення та додатках до нього: 

слова «Центр підготовки та підвищення кваліфікації» в усіх відмінках замінити словами 

«Центр підвищення кваліфікації»; 

абревіатуру «ЦППК» замінити на абревіатуру «ЦПК». 

 

2. У пункті 2.3. слово «травня» замінити словом «листопада» та викласти його в такій редакції: 

2.3. З метою формування плану підвищення кваліфікації Університету на майбутній рік, 

кафедри (інститути) до 30 листопада подають пропозиції працівників до ЦПК. План 

підвищення кваліфікації працівників Університету за формою, наведеною в додатку 1 до цього 

Положення, розглядається та затверджується Вченою радою Університету.   

 

6. Затвердити Положення про навчальні видання Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. 

 

7.  Затвердити Положення про організацію та проведення студентських олімпіад в Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського. 

 

 

Ректор                                                                                                                             Валерій БОРТНЯК 

 

 

 


