
ПРОТОКОЛ  № 9 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

від 31 травня 2019 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

1. Воробйов Михайло Іванович – декан факультету заочного навчання, кандидат 

педагогічних наук, професор; 

2. Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи, 

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

3. Коробейніков Георгій Валерійович – завідувач кафедри біомеханіки та спортивної 

метрології, доктор біологічних наук, професор; 

4. Лазарєва Олена Борисівна – завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії, доктор 

наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

5. Михальчук Андрій Дмитрович - голова профкому первинної профспілкової організації 

студентів та аспірантів; 

6. Ніконоров Димитрій Михайлович – завідувач відділу міжнародних зв’язків, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

7. Петуніна Наталія Юріївна – провідний юрисконсульт; 

8. Степаненко Анжеліка Олексіївна – начальник відділу кадрів; 

9. Шахліна Лариса Ян-Генріхівна – професор кафедри спортивної медицини, доктор 

медичних наук, професор.  

10. Шинкарук Оксана Анатоліївна – завідувач кафедри інноваційних та інформаційних 

технологій у фізичній культурі і спорті, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 

професор. 

 

ВІДСУТНІ НА ЗАСІДАННІ: 

11. Борисова Ольга Володимирівна – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор 

наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

12. Кузьма Анна Сергіївна – голова Студентської ради університету, студентка ІІІ курсу 

факультету спорту та менеджменту; 

13. Лук’янцева Галина Володимирівна – професор кафедри медико-біологічних дисциплін, 

доктор біологічних наук, доцент; 

14. Пасічняк Любомир Васильович – директор Івано-Франківського коледжу фізичного 

виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту; 

15. Платонов Володимир Миколайович – радник ректора, доктор педагогічних наук, 

професор. 

 

 Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України є правочинним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України. 

 

2. Про звернення кандидата на посаду ректора Національного університету фізичного 

виховання і спорту України, професора Булатової М.М. (вх. № 15-653 від 

29.05.2019; вх. № 15-661 від 30.05.2019 р.; вх. № 15-662 від 30.05.2019). 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Дутчак М.В., який запропонував схвалити запропонований порядок денний. 

УХВАЛИЛИ: схвалити запропонований порядок денний. 

Результати голосування: «за» – 10; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 



 

СЛУХАЛИ:  

1. Про проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дутчак М.В. повідомив, що відповідно до п. 14 Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726, 

кандидат на посаду ректора університету має право проводити зустрічі з працівниками та 

студентами закладу вищої освіти; та відповідно до пп. 9 п. 3.2. Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, затвердженого рішенням Вченої ради університету 

від 05 квітня 2019 р., протокол № 8, введеного в дію наказом університету від 08 квітня 

2019 р. № 88 заг., складає графік зустрічей кандидатів із виборцями, затверджує  його та 

забезпечує підготовку місць для таких зустрічей. 

Для забезпечення виконання завдань та функцій Організаційного комітету, 

передбачених пп. 5, 9, 10 п. 3.2. Положення про організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України, 

затвердженого рішенням Вченої ради університету від 05 квітня 2019 р., протокол № 8, 

введеного в дію наказом університету від 08 квітня 2019 р. № 88 заг., ми спрямували 

кандидатам на посаду ректора Університету лист-звернення (вх. № 15-649 від 28 травня 

2019 р.) для надання письмових пропозицій стосовно зустрічей із виборцями для 

складання та затвердження відповідного графіку й забезпечення місць для таких 

зустрічей, а також щодо сприяння оприлюдненню кандидатами виборчих програм та їх 

обговорення на зустрічах та зборах трудового колективу університету без будь-яких 

обмежень.  Зміст згаданого листа-звернення було затверджено на минулому засіданні 

оргкомітету (протоколом № 8 від 28 травня 2019 р.). 

У зв’язку з цим, Дутчак М.В. запропонував складати графік зустрічей кандидатів із 

виборцями на підставі отриманих від кандидатів звернень після обов’язкової реєстрації 

секретарем у день їх подання та розгляду Організаційним комітетом відповідно до 

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, затвердженого рішенням Вченої ради 

університету від 05 квітня 2019 р., протокол № 8, введеного в дію наказом університету 

від 08 квітня 2019 р. № 88 заг., та звернутися до адміністрації університету для надання 

приміщень для забезпечення місць зустрічей кандидатів на посаду ректора університету з 

виборцями. 

Також Дутчак М.В. висунув на розгляд членів Організаційного комітету 

пропозицію щодо призначення представників Організаційного комітету на зустрічах 

кандидатів на посаду ректора з виборцями і щодо затвердження завдань та функцій таких 

представників. 

Шахліна Л.Г., Коробейніков Г.В., які уточнили окремі положення  завдань та 

функцій представників Організаційного комітету на зустрічах кандидата на посаду 

ректора з виборцями. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Складати графік зустрічей кандидатів із виборцями на підставі отриманих від 

кандидатів відповідних письмових звернень після обов’язкової реєстрації секретарем у 

день їх подання та розгляду Організаційним комітетом відповідно до Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, затвердженого рішенням Вченої ради університету 

від 05 квітня 2019 р., протокол № 8, введеного в дію наказом університету від 08 квітня 

2019 р. № 88 заг. 

 

2. Доручити секретареві оргкомітету готувати за підписом голови та секретаря 

оргкомітету листи-звернення до адміністрації університету для надання приміщення для 



проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора університету з виборцями відповідно 

до затверджених оргкомітетом графіків таких зустрічей. ; 

 

3. Призначати представників Організаційного комітету з проведення виборів 

ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України на зустрічі 

кандидатів на посаду ректора з виборцями та затвердити для таких представників 

завдання і функції, що додаються.  (додається). 

Результати голосування: «за» – 10; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ:  

2. Про звернення кандидата на посаду ректора Національного університету фізичного 

виховання і спорту України, професора Булатової М.М. (вх. № 15-653 від 29.05.2019; вх. 

№ 15-661 від 30.05.2019 р.; вх. № 15-662 від 30.05.2019). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шинкарук О.А. проінформувала, що до Організаційного комітету з проведення 

виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України 

надійшли листи-звернення кандидата на посаду ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, професора Булатової М.М. (вх. № 15-653 від 

29.05.2019; вх. № 15-662 від 30.05.2019) 

Шинкарук О.А. ознайомила членів Організаційного комітету з проведення виборів 

ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України зі змістом  

листів-звернень: 

 – вх. № 15-653 від 29.05.2019, в якому кандидатом на посаду ректора зазначені 6 

питань до Організаційного комітету (лист додається);  

–  вх. № 15-661 від 30.05.2019 р., в якому надано пропозиції до графіку зустрічей 

кандидата на посаду ректора університету з виборцями (лист додається); 

– вх. № 15-662 від 30.05.2019, в якому кандидат на посаду ректора, професор 

Булатова М.М. звертається для Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України щодо надання 

розпорядження редакційно-видавничому відділу НУФВСУ на друк її виборчої програми 

як кандидата на посаду ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 

України тиражом 200 примірників до 3.06.2019 року (лист додається). 

Дутчак М. В. запропоновано створити комісію (Шинкарук О.А., Петуніна Н.Ю., 

Воробйов М.І., Михальчук А. Д.) для підготовки пропозицій на лист-звернення кандидата 

на посаду ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України, 

професора Булатової М.М. (вх. № 15-653 від 29.05.2019) та розглянути їх 4 червня 2019 р. 

на засіданні Організаційного комітету. 

Шинкарук О. А., яка внесла пропозицію затвердити поданий кандидатом на 

посаду ректора, професором Булатовою М. М. графік її зустрічей з виборцями.  

Поінформувала, що звернення стосовно тиражування виборчої програми не входить до 

компетенції Організаційного комітету. У зв’язку з цим заявнику була оперативно 

підготовлена та направлена відповідна відповідь.     

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити склад комісії з попереднього розгляду та підготовки пропозицій 

на засідання Оргкомітету стосовно звернення  кандидата на посаду ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, професора Булатової М.М. (вх. № 15-

653 від 29.05.2019 р.): 

1.  Шинкарук Оксана Анатоліївна – голова комісії; 

2.  Петуніна Наталія Юріївна        – секретар комісії; 

3.  Воробйов Михайло Іванович   – член комісії; 

4.  Михальчук Андрій Дмитрович – член  комісії. 

 



2. Доручити комісії з попереднього розгляду та підготовки пропозицій на 

засідання Оргкомітету стосовно звернення  кандидата на посаду ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, професора Булатової М.М. (вх. № 15-

653 від 29.05.2019 р.) до 4 червня 2019р. підготувати на розгляд Організаційного комітету 

з проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 

України відповідні пропозиції. 

 

3. Затвердити графік зустрічей кандидата на посаду ректора університету, 

професора Булатової М.М. із виборцями: 
Дата Час Аудиторія Структурні підрозділи Представник 

Організаційного 

комітету 

31.05.19 

п’ятниця 

14-30 к.1, ауд.104 Факультет заочного навчання: 

1. Кафедра спортивної медицини 

2. Кафедра соціально-гуманітарних 

дисциплін 

3. Кафедра української та іноземних 

мов 

Факультет спорту та менеджменту: 

1. Кафедра біомеханіки та 

спортивної метрології 

2. Кафедра водних видів спорту 

3. Кафедра історії та теорії 

олімпійського спорту 

4. Кафедра легкої атлетики, зимових 

видів та велосипедного спорту 

5. Кафедра менеджменту і економіки 

спорту 

6. Кафедра спортивних єдиноборств 

та силових видів спорту 

Ніконоров Д.М. 

03.06.19 

понеділок 

14-30 к.1, ауд.104 Представники із числа студентів Михальчук А. Д. 

04.06.19 

вівторок 

14-30 к.1, ауд.104 Адміністративно-управлінський 

персонал. 

Факультет здоров’я, фізичного 

виховання та туризму: 

1. Кафедра здоров’я, фітнесу та 

рекреації 

2. Кафедра медико-біологічних 

дисциплін 

3. Кафедра психології і педагогіки 

4. Кафедра теорії і методики 

фізичного виховання 

5. Кафедра туризму 

6. Кафедра фізичної терапії та 

ерготерапії 

Шинкарук О.А. 

05.06.19 

середа 

14-30 к.1, ауд.104 Тренерський факультет 

1. Кафедра інноваційних та 

інформаційних технологій у 

фізичній культурі і спорті 

2. Кафедра професійного, 

неолімпійського та адаптивного 

спорту 

3. Кафедра спортивних видів 

гімнастики 

4. Кафедра спортивних ігор 

5. Кафедра футболу 

6. Кафедра хореографії і 

танцювальних видів спорту 

Воробйов М. І. 



06.06.19 

четвер 

14-30 к.1, 

актова зала 

Збори трудового колективу НУФВСУ Борисова О.В. 

10.06.19 

понеділок 

14-30 актова зала 

Івано-Франк-

го коледжу 

фізичного 

виховання 

НУФВСУ 

Збори трудового колективу Івано-

Франківського коледжу фізичного 

виховання НУФВСУ 

Пасічняк Л.В. 

 

4. Секретареві Організаційного комітету підготувати за підписом голови та 

секретаря організаційного комітету та направити відповідь кандидату на посаду ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, професору Булатової 

М.М. щодо затвердженого її графіку зустрічей із виборцями. 

 5. Схвалити оперативно підготовлену головою та секретарем Організаційного 

комітету з проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України текст відповіді на лист-звернення кандидата на посаду ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, професора Булатової 

М.М. (вх. номер №15-662 від 30.05.2019 р.) щодо надання розпорядження редакційно-

видавничому відділу НУФВСУ на друк Вашої виборчої програми як кандидата на посаду 

ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України тиражом                                  

200 примірників до 3.06.2019 року (лист-відповідь додається).   

 

Результати голосування: «за» – 10; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова  

 

Секретар 
 

 

М. В. Дутчак  

 

О. А. Шинкарук  
   

 

 

 


