
 
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка 
від 30.08.2017 р. 

 
Головуючий: Григорук Анатолій Ананійович. 
Секретар: Бачинська Галина Василівна. 
Присутні: 15. 
Відсутні: немає.  
 
Початок засідання – 11:00 год. 
 

П о р я д о к  д е н н и й :  

1. Про обрання голови організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. 

2. Про обрання заступника голови організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

3. Про обрання секретаря організаційного комітету з проведення 
виборів ректора Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. 
 

 Порядок денний підтримано одноголосно.  
 
 
СЛУХАЛИ: про обрання голови організаційного комітету з проведення 
виборів ректора Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка 
ВИСТУПИЛА: Мерва Л. С. 
Пропоную обрати головою організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка Григорука Анатолія Ананійовича – доцента, завідувача 
кафедри філософії та економічної теорії.  
ГОЛОВУЮЧИЙ: чи будуть інші пропозиції? Немає. Голосуємо.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 15,  «проти» – немає, «утримались» – немає (протокол 
лічильної комісії додається). 
УХВАЛИЛИ: обрати головою організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка Григорука Анатолія Ананійовича – доцента, завідувача 
кафедри філософії та економічної теорії. 
 



СЛУХАЛИ: про обрання заступника голови організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. 
 
ВИСТУПИВ: Кузишин А.В. 
Пропоную обрати заступником голови організаційного комітету Гевка Ігора 
Васильовича – доцента, в.о. завідувача кафедри комп’ютерних технологій.  
ГОЛОВУЮЧИЙ: чи будуть інші пропозиції? Немає. Голосуємо.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 15,  «проти» – немає, «утримались» – немає (протокол 
лічильної комісії додається). 
УХВАЛИЛИ: обрати заступником голови організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка Гевка Ігора Васильовича – доцента, 
в.о. завідувача кафедри комп’ютерних технологій. 
 
СЛУХАЛИ: про обрання секретаря організаційного комітету з проведення 
виборів ректора Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. 
ВИСТУПИЛА: Мерва Л. С. 
Пропоную обрати секретарем організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка Бачинську Галину Василівну – доцента, завідувача 
кафедри загального мовознавства і слов’янських мов. 
ГОЛОВУЮЧИЙ: чи будуть інші пропозиції? Немає. Голосуємо.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 15,  «проти» – немає, «утримались» – немає(протокол 
лічильної комісії додається). 
УХВАЛИЛИ : обрати секретарем організаційного комітету з проведення 
виборів ректора Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка Бачинську Галину Василівну – доцента, 
завідувача кафедри загального мовознавства і слов’янських мов. 
 
 
 

 


