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СПИСОК 

наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та виборних представників з числа інших штатних 
працівників і студентів, які мають право брати участь у виборах ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року 
(місце проведення виборів: м.Київ, вул. Фізкультури, 1, навчальний корпус № 1 НУФВСУ, фойє актової зали) 

 
№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

1.  Аксютін  
Віктор Володимирович 

доцент кафедра  спортивних єдиноборств та 
силових видів спорту,  факультет спорту та 
менеджменту  
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 

 

 
 
О.А. Шинкарук 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

2.  Алексєєнко  
Ольга Петрівна 

ст.викладач кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

3.  Андрєєв  
Костянтин Ігоревич 

студент гр.13-ЗФ1,  факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

4.  Андрєєва 
 Олена Валеріївна 

завідувач кафедри кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

5.  Антонишин  
Андрій Павлович 

доцент кафедра туризму,  факультет здоров’я, 
фізичного виховання  та туризму 

 

6.  Апарін  
Олександр Олексійович 

студент гр.23-ТР1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 
 

 

7.  Бабак  
Світлана Віталіївна 

доцент кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

8.  Бабушко 
 Світлана Ростиславівна 

завідувач кафедри кафедра туризму,  факультет здоров’я, 
фізичного виховання  та туризму 

 

9.  Байрачний  
Олег Васильович 

завідувач кафедри кафедра  футболу, тренерський факультет  

10.  Бакалінська 
 Владислава Станіславівна 
 

студент гр.42-МЕ, факультет спорту та 
менеджменту 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

11.  Баканичев  
Денис Олександрович 

студент гр.1М2-МЕ1, факультет спорту та 
менеджменту 

 

12.  Балаж  
Марія Степанівна 

доцент кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

13.  Балацька  
Галина Карпівна 

старший адміністратор  НОК «Олімпійський стиль»  

14.  Баннікова  
Римма Олексіївна 

доцент кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

15.  Бардіна  
Людмила Миколаївна 

ст.викладач кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

16.  Безносюк  
Олена Іванівна 

викладач кафедра туризму,  факультет здоров’я, 
фізичного виховання  та туризму 

 

17.  Безсмертна  
Лілія Романівна 

студент гр.1М3-ЗФ2, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

18.  Безушко  
Богдан Васильович 

студент гр.33-ФТ8, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

19.  Бекар  
Сергій Володимирович 

викладач кафедра професійного, неолімпійського та 
адаптивного спорту, тренерський факультет 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

20.  Бербенець  
Олеся Сергіївна 

викладач кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

21.  Береза  
Іванна Андріївна 

студент гр.33-ЗФ1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

22.  Бєлікова  
Марія Вікторівна 

доцент  кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

23.  Бєлокопитова  
Лада Геннадіївна 

зав. відділу відділ  матер-технічного забезпечення  

24.  Бишевець  
Наталія Григорівна 

ст.викладач кафедра інноваційних та інформаційних 
технологій  у фізичній культурі і спорті, 
тренерський факультет 

 

25.  Білова  
Валентина Іванівна 

викладач кафедра  спортивних єдиноборств та 
силових видів спорту,  факультет спорту та 
менеджменту  

 

26.  Білокур  
Наталія Анатоліївна 

студент гр.23-ФВ3, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

27.  Бісмак  
Олена Василівна 

доцент  кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

28.  Благій  
Владислав Олександрович 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  
 

 

29.  Благій  
Олександра Леонідівна 

доцент, заст.декана  
 

кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

30.  Блистів  
Тарас Васильович 

ст.викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

31.  Бобренко   
Світлана Михайлівна 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

32.  Бобровник  
Володимир Ілліч 

завідувач кафедри кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

33.  Богдан  
Алла Олегівна 

молодший науковий 
співробітник 

науково-дослідний інститут, лабораторія 
олімпійської освіти 

 

34.  Богданович  
Лариса Владиславівна 

ст. викладач кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

35.  Богуш  
Любов Миколаївна 

начальник юридичного 
відділу 

юридичний відділ 
 
 

 

36.  Боженко-Курило   
Ольга Василівна 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

37.  Божук  
Наталія Михайлівна 

провідний фахівець  тренерський факультет 
 

 

38.  Бойко  
Оксана Володимирівна 

ст. викладач кафедра хореографії і танцювальних видів 
спорту, тренерський факультет 

 

39.  Бойченко  
Сергій Володимирович 

cт.викладач кафедра  футболу, тренерський факультет  

40.  Бондар  
Ірина Олегівна 

студент гр.43-ФТ3, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 
 

 

41.  Бондар  
Олена Михайлівна 

доцент кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

42.  Бондар  
Роман Олександрович 

викладач кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

43.  Борисова  
Ольга Володимирівна 

проректор з науково-
педагогічної роботи 

апарат управління  

44.  Бородіна  
Ніна Володимирівна 

викладач кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 

 

45.  Брильов  
Богдан Олександрович 

студент гр.21-ФБ1, тренерський факультет  

46.  Бритоусова  
Світлана Миколаївна 

завідувач   гуртожиток  

47.  Бричук  
Марія Степанівна 

викладач кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

48.  Брушко  
Віта Вадимівна 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

49.  Буглак  
Анастасія Олексіївна 

студент гр.33 ТР1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

50.  Булатова  
Марія Михайлівна 

завідувач кафедри кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

51.  Булгакова  
Тетяна Михайлівна 

ст.викладач    кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

52.  Бурлака  
Роман Леонідович 

викладач кафедра  спортивних єдиноборств та 
силових видів спорту,  факультет спорту та 
менеджменту  

 

53.  Бутенко  
Ольга Олександрівна 

студент гр.31-СГ, тренерський факультет  

54.  Бутенко  
Юлія Іванівна 

доцент кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 

 

55.  Бушуєва  
Анастасія Сергіївна 

студент гр.1М2-МЕ2, факультет спорту та 
менеджменту 

 

56.  Вареник  
Олег Миколайович 

ст.викладач кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 

 

57.  Варивода  
Анастасія Сергіївна 

студент гр.33-ФТ7, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

58.  Василенко  
Євген Володимирович 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 
 

 

59.  Василенко  
Марина Миколаївна 

доцент кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

60.  Васильєв 
 Вадим Дмитрович 

викладач кафедра  спортивних єдиноборств та 
силових видів спорту,  факультет спорту та 
менеджменту  

 

61.  Васільєва Аліса 
Олександрівна 

студент гр.21-СІ2, тренерський факультет  

62.  Вдовенко Лариса 
Борисівна 

викладач кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

63.  Вдовіна  
Анна Ігорівна 

студент гр.1М3-ЗФ1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

64.  Веремій  
Артем Олегович 

директор  центр спортивної травматології та 
відновлювальної медицини 

 

65.  Виноградова  
Тетяна Павлівна 

методист вищої 
категорії 

навчально-методичний відділ  

66.  Вишневецька  
Вікторія Петрівна 

ст.викладач кафедра інноваційних та інформаційних 
технологій  у фізичній культурі і спорті, 
тренерський факультет 
 

 

67.  Вінник  
Олексій Олексійович 

ст.викладач   кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

68.  Вінничук  
Юлія Дмитрівна 

старший науковий 
співробітник 

науково-дослідний інститут, лабораторія 
стимуляції працездатності та адаптаційних 
реакцій у спорті вищих досягнень 

 

69.  Віноградов 
Максим Максимович 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

70.  Волк  
Ольга Ігорівна 

студент гр.23-ФВ3, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

71.  Воробйов  
Михайло Іванович 

декан  апарат управління, факультет заочного 
навчання 

 

72.  Воробйова  
Анастасія Володимирівна 

науковий співробітник науково-дослідний інститут, лабораторія 
олімпійської освіти 

 

73.  Воронова  
Валентина Іванівна 

професор кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 

 

74.  Вятчаніна  
Світлана Володимирівна         

ст.викладач  кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

75.  Габелок  
Ірина Петрівна 

провідний фахівець  факультет заочного навчання  

76.  Гаврелюк  
Світлана Василівна 

доцент      кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

77.  Гаврилишин  
Андрій Вікторович 

студент гр.11-ФБ1 , тренерський факультет  

78.  Галицька  
Майя Михайлівна 

доцент кафедра туризму,  факультет здоров’я, 
фізичного виховання  та туризму 

 

79.  Галінська  
Олена Василівна 

лаборант  кафедра хореографії і танцювальних видів 
спорту 

 

80.  Гамалій 
 Володимир Васильович 

професор кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

81.  Глушенко  
Олена Андріївна 

студент гр.32-ВВ1, факультет спорту та 
менеджменту 
 

 

82.  Гоглювата  
Наталія Олегівна 

ст.викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

83.  Голованова  
Наталія Леонідівна 

ст.викладач кафедра інноваційних та інформаційних 
технологій  у фізичній культурі і спорті, 
тренерський факультет 
 

 

84.  Гончаренко  
Євген Володимирович 

декан  апарат управління, тренерський факультет 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

85.  Гончарова 
Наталія Миколаївна 

доцент кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

86.  Гончарук  
Андрій Іванович 

викладач кафедра  футболу, тренерський факультет 
 

 

87.  Гончарук  
Наталія  Леонідівна 

ст.викладач кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 

 

88.  Гордєєва  
Марія Володимирівна 

викладач кафедра інноваційних та інформаційних 
технологій  у фізичній культурі і спорті, 
тренерський факультет 

 

89.  Гордін 
 Владислав Олегович 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

90.  Горенко   
Зоя Анатоліївна 

старший науковий 
співробітник  

науково-дослідний інститут, науково-
організаційний відділ 

 

91.  Горпинчук  
Анна Михайлівна 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

92.  Григоренко 
 Євгенія Анатоліївна 

студент гр.1М1-ПА, тренерський факультет 
 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

93.  Григоренко 
 Олександр Валерійович 

ст.викладач кафедра  спортивних єдиноборств та 
силових видів спорту,  факультет спорту та 
менеджменту  

 

94.  Гринишина  
Олена Олександрівна 

молодший науковий 
співробітник 

науково-дослідний інститут, науково-
організаційний відділ 

 

95.  Гринь  
Олександр Романович 

професор    кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 

 

96.  Грищук  
Ірина Анатоліївна 

викладач кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

97.  Грін  
Санія Олександрівна 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

98.  Гусєв  
Петро Євгенович 

ст.викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 
 

 

99.  Гутич 
 Ірина Ігорівна 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

100.  Денисова  
Лоліта Вікторівна 

завідувач відділу 
докторантури та 
аспірантури  

апарат управління, відділ  докторантури та 
аспірантури  

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 

 

 
 
О.А. Шинкарук 

13 



№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

101.  Деха 
Наталія Михайлівна 

викладач кафедра  спортивних єдиноборств та 
силових видів спорту,  факультет спорту та 
менеджменту  

 

102.  Джанков 
 Олександр Олександрович 

студент гр.12-ВВ1, факультет спорту та 
менеджменту 
 

 

103.  Дмитрук  
Світлана Вікторівна  

доцент  кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

104.  Добринська 
 Наталія Володимирівна 

викладач кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 
 

 

105.  Довбенко  
Тетяна Володимирівна 

ст. викладач кафедра соціально-гуманітарних дисциплін,  
факультет заочного навчання     

 

106.  Довгич  
Олександр Олександрович 

доцент кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

107.  Долженко 
 Людмила Павлівна 

доцент кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

108.  Домарадська  
Ганна Глебівна 

ст.викладач  кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

109.  Домбровський  
Вадим Олександрович 

ст.викладач  кафедра водних видів спорту, факультет 
спорту та менеджменту  

 

110.  Доценко  
Лариса Зіннатівна 

ст.викладач кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

111.  Драгунов  
Леонід Олександрович 

доцент кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

112.  Драмарецька 
 Катерина Андріївна 

студент гр.1М3-ТР1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 
 

 

113.  Дроздовська  
Світлана Богданівна 

професор кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

114.  Дубенко 
 Наталія Володимирівна  

методист вищої 
категорії   

центр підвищення кваліфікації та 
перепідготовки 
 

 

115.  Дутчак  
Мирослав Васильович 

перший проректор з 
науково-педагогічної 
роботи 

апарат управління  

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

116.  Дяченко  
Андрій Юрійович 

завідувач кафедри   кафедра водних видів спорту, факультет 
спорту та менеджменту  

 

117.  Д'яченко  
Ольга Миколаївна 

методист вищої 
категорії 

навчально-методичний відділ  

118.  Дьоміна  
Альона Анатоліївна 

ст.викладач кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

119.  Євградова  
Катерина Віталіївна 

методист вищої 
категорії 

факультет заочного навчання  

120.  Євпак 
 Наталія Олександрівна 

доцент  кафедра водних видів спорту, факультет 
спорту та менеджменту  

 

121.  Євстратова 
 Ірина Никифорівна  

доцент кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

122.  Єгорова  
Наталя Анатоліївна 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

123.  Єгупов 
 Микола Владленович 

ст.викладач кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

124.  Ємшанова   
Юлія Олексіївна 

доцент  кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

125.  Єракова  
Любов Анатоліївна 

доцент кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

126.  Єременко 
 Наталія Петрівна   

ст.викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

127.  Єременко 
 Олександр Анатолійович 

доцент         кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

128.  Єрмолова  
Валентина Михайлівна 

професор кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

129.  Єфанова  
Валентина Василівна 

ст.викладач   кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

130.  Жарова 
 Ірина Олександрівна 

професор кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

131.  Жеребчук  
Лариса Павлівна 

головний бухгалтер відділ бухгалтерського обліку та звітності  

132.  Жиляк 
 Сергій Юрійович 

завідувач  відділ охорони 
 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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133.  Жирнов  
Олександр Валерійович  

ст.викладач кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

134.  Жученко 
 Вікторія Дмитрівна 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

135.  Забуранний  
Сергій Вадимович 

провідний економіст  відділ мат.-тех.забезпечення  

136.  Завальнюк  
Вікторія Леонідівна 

провідний фахівець апарат управління  

137.  Задорожня 
 Євгенія Василівна 

старша медична сестра  центр спортивної травматології та 
відновлювальної медицини 

 

138.  Заєць  
Катерина Вадимівна 

студент гр.33-ФВ1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

139.  Заіченко 
 Ірина Ігорівна 

студент гр.21-СІ2, тренерський факультет  

140.  Залойло  
Володимир Васильович 

доцент кафедра  футболу, тренерський факультет  

141.  Заплатинський  
Василь Миронович 

доцент кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 
 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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142.  Заяць  
Людмила Миколаївна 

ст.викладач   кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

143.  Згурський  
Артем Андрійович 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

144.  Земцова 
Ірина Іванівна 

доцент кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

145.  Зора  
Катерина Петрівна 

ст.викладач кафедра  футболу, тренерський факультет  

146.  Ібрагімов 
Михайло Михайлович 

професор кафедра соціально-гуманітарних дисциплін,  
факультет заочного навчання     

 

147.  Іванов 
Петро Павлович 

викладач кафедра  футболу, тренерський факультет  

148.  Івановська 
Ольга Едуардівна 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

149.  Іваскевич  
Дарина Дмитрівна 

молодший науковий 
співробітник 

науково-дослідний інститут, лабораторія 
теорії і методики спортивної підготовки і 
резервних можливостей спортсменів 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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150.  Іващенко  
Сергій Миколайович 

професор кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

151.  Ільїн  
Володимир Миколайович 

професор кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

152.  Імас  
Євгеній Вікторович 

в.о.ректора апарат управління 
 

 

153.  Ісаченко  
Марія Анатоліївна 

ст.викладач   кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

154.  Калита  
Лариса Володимирівна 

доцент кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 

 

155.  Калінкін Костянтин 
Львович 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

156.  Калінкіна 
 Олександра Денисівна 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

157.  Калужна 
 Ольга Мирославівна 

викладач кафедра хореографії і танцювальних видів 
спорту, тренерський факультет 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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158.  Капленко  
Інна Володимирівна 

касир  Студентське містечко  

159.  Катерина  
Уляна Миколаївна 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

160.  Кашуба  
Віталій Олександрович 

професор кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

161.  Кенсицька  
Ірина Леонідівна 

помічник ректора апарат управління  

162.  Кершновська  
Галина Сергіївна 

методист вищої 
категорії 

навчально-методичний відділ  

163.  Кириченко 
Вікторія Миколаївна 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

164.  Кисла  
Олександра Олександрівна 

студент гр.42-ЛЗ,ВВ, факультет спорту та 
менеджменту 

 

165.  Кияниця  
Сергій Володимирович 

головний інженер служба головного інженера  

166.  Кізуб  
Антоніна Володимирівна 

студент гр.43-ФТ4, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

167.  Кликавка  
Карина Андріївна 

викладач кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

168.  Клименко 
Віктор Денисович 

робітник  ввідділ головного механіка  

169.  Клименко  
Лариса Миколаївна 

комендант  навчальний корпус №1  

170.  Клименко  
Олег Олександрович 

викладач кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 
 

 

171.  Клименко  
Олександр Васильович 

проректор з фінансово-
економічних та 
господарських питань 

апарат управління  

172.  Кліпова  
Лілія Олександрівна 

студент гр.13-ЗФ2, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 
 

 

173.  Кобінський  
Олег Вікторович 

ст.викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

174.  Коваленко  
Тетяна Вікторівна 

доцент  кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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О.А. Шинкарук 

22 



№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

175.  Ковальова   
Наталія Володимирівна 

ст.викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

176.  Ковальчук 
 Вікторія Іванівна 

доцент кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 

 

177.  Ковальчук  
Олександр Ігорович 

студент гр.1М3-ТР1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

178.  Ковельська  
Антоніна Василівна 

старший науковий 
співробітник  

науково-дослідний інститут, науково-
організаційний відділ 

 

179.  Ковєшніков 
 Володимир Сергійович 

доцент кафедра туризму,  факультет здоров’я, 
фізичного виховання  та туризму 

 

180.  Ковтонюк 
 Марія Владиславівна 

студент гр.13 ТР2, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

181.  Когут 
Ірина Олександрівна 

директор   науково-дослідний інститут  
 

 

182.  Козак 
 Євген Дмитрович 

старший лаборант кафедра спортивної медицини 
 

 

183.  Козакова  
Клавдія Георгіївна 

доцент кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

184.  Козлова 
 Олена Костянтинівна 

професор кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

185.  Козьма  
Василь Васильович 

доцент кафедра соціально-гуманітарних дисциплін,  
факультет заочного навчання     

 

186.  Коломієць  
Тетяна Василівна 

викладач кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 

 

187.  Колосова  
Олена Вікторівна 

молодший науковий 
співробітник 

науково-дослідний інститут, лабораторія 
теорії і методики спортивної підготовки і 
резервних можливостей спортсменів 

 

188.  Колот 
Андрій Васильович 

доцент  кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

189.  Константиновська  
Наталія Олександрівна 

викладач     кафедра спортивних ігор, тренерський 
факультет    

 

190.  Копаліані  
Софія Миколаївна 

студент гр.31-ХТ2, тренерський факультет  

191.  Кормільцев 
 Володимир 
Володимирович 

ст.викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

192.  Коробейніков 
 Георгій Валерійович 

завідувач кафедри кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

193.  Коробейнікова   
Леся Григорівна 

професор                                     кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 

 

194.  Коробова  
Ірина Олександрівна 

ст.викладач кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

195.  Косминіна 
 Олена Сергіївна 

викладач кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

196.  Костікова  
Світлана Дмитрівна 

ст.викладач  кафедра водних видів спорту, факультет 
спорту та менеджменту  

 

197.  Костюченко  
Василь Іванович 

ст.викладач кафедра  спортивних єдиноборств та 
силових видів спорту,  факультет спорту та 
менеджменту  

 

198.  Котко  
Діна Миколаївна  

доцент кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 

 

199.  Котовська  
Анна Іванівна 

комендант  навчальний корпус №5 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

200.  Кравченко 
Марина Валеріївна 

студент гр.43-ФТ3, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

201.  Кравчук  
Людмила Дмитрівна 

доцент кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

202.  Крайнюк 
 Олег Борисович 

викладач     кафедра спортивних ігор, тренерський 
факультет    

 

203.  Кралев  
Артур Вадимович 

студент гр.32-МЕ, факультет спорту та 
менеджменту 
 

 

204.  Краснова 
Світлана Павлівна 

доцент кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

205.  Краснянський 
Кирило Вікторович 

ст.викладач кафедра професійного, неолімпійського та 
адаптивного спорту, тренерський факультет 

 

206.  Кривчикова  
Олена Дмитрівна 

доцент кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

207.  Кропивницька  
Тетяна Анатоліївна 

доцент  кафедра професійного, неолімпійського та 
адаптивного спорту, тренерський факультет 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

208.  Кропта  
Руслан Віталійович 

доцент     кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

209.  Крошка 
Андрій Володимирович 

студент гр.41-ФБ2, тренерський факультет  

210.  Крупеня 
Світлана Василівна 

викладач кафедра спортивних видів гімнастики, 
тренерський факультет 

 

211.  Круцевич 
 Тетяна Юріївна 

завідувач  кафедри       кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

212.  Крушинська  
Наталія Миколаївна 

викладач кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

213.  Кудря 
Микола Миколайович 

завідувач кафедри кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 
 

 

214.  Кузнецова  
Лариса Іванівна 

ст.викладач  кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

215.  Кузьма 
 Анна Сергіївна 

студент гр.32-ЄС1, факультет спорту та 
менеджменту 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

216.  Кулаєва  
Заліна Асланбеківна 

викладач    кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

217.  Куликовська  
Світлана Миколаївна 

керівник практики навчально-методичний відділ  

218.  Кулинич  
Тетяна Олександрівна 

студент гр.43-ФТ4, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

219.  Кунашенко 
Микола Анатолійович 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

220.  Купрієнко Наталія 
Володимирівна 

студент гр.42-ВВ2, факультет спорту та 
менеджменту 

 

221.  Курдибаха 
Оксана Миколаївна 

викладач    кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 

 

222.  Кучерук 
Вікторія Вікторівна 

студент гр.13 ТР1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

223.  Кущенко  
Ніна Валеріївна 

студент гр.32-ЛЗ,ВВ, факультет спорту та 
менеджменту 
 

 

224.  Кущенко  
Олександр Олександрович 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

225.  Лазарєва  
Олена Борисівна 

завідувач кафедри кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

226.  Левчик  
Микола Миколайович 

викладач кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

227.  Левчук  
Тамара Михайлівна 

ст.викладач кафедра спортивних видів гімнастики, 
тренерський факультет 

 

228.  Лішиленко  
Ольга Анатоліївна 

бухгалтер ІІ категорії  відділ бухгалтерського обліку та звітності  

229.  Лимаренко  
Наталія Петрівна 

викладач кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

230.  Лисенко  
Ірина Анатоліївна 

доцент  кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 

 

231.  Лисенко  
Михайло Андрійович 

викладач кафедра хореографії і танцювальних видів 
спорту, тренерський факультет 

 

232.  Лисенчук  
Сергій Геннадійович 

викладач кафедра  футболу, тренерський факультет  

233.  Литвиненко  
Світлана Григорівна 

ст.викладач кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
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234.  Литвиненко  
Юрій Вікторович 

декан  апарат управління, факультет здоров’я, 
фітнесу та рекреації 

 

235.  Локтенко  
Альона Михайлівна 

студент гр.1М3-ФВ2, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

236.  Лук’янцева  
Галина Володимирівна 

професор кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

237.  Лук'янець  
Тетяна Геннадіївна 

ст.викладач кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

238.  Луць  
Юлія Петрівна 

студент гр.1М1-ПА, тренерський факультет 
 

 

239.  Лущик  
Анатолій Дмитрович 

електромонтер  відділ головного енергетика  

240.  Людвиченко  
Олена Петрівна 

доцент кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

241.  Лях-Породько  
Олексій Олексійович 

доцент, заст. декана кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

242.  Ляшенко  
Андрій Юрійович 

старший інструктор  НОК «Олімпійський стиль» 
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243.  Магась  
Володимир Олегович 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

244.  Мазур  
Юлія Юріївна 

викладач  кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

245.  Мазюк 
 Віктор Леонідович 

молодший науковий 
співробітник 

науково-дослідний інститут, лабораторія 
олімпійської освіти 

 

246.  Максимова  
Юлія Анатоліївна 

доцент           кафедра спортивних видів гімнастики, 
тренерський факультет 

 

247.  Малютін  
Ілля Олександрович 

студент 32-ЛЗ1, факультет спорту та менеджменту  

248.  Мамрієнко 
 Інна Володимирівна 

викладач кафедра хореографії і танцювальних видів 
спорту, тренерський факультет 
 

 

249.  Манойло  
Катерина Борисівна 

молодший науковий 
співробітник 

науково-дослідний інститут, лабораторія 
олімпійської освіти 
 

 

250.  Маринич  
Вікторія Леонідівна 

заступник директора науково-дослідний інститут  

251.  Мариніна  
Людмила Іванівна 

провідний фахівець  Студентське містечко  
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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№ 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

252.  Мартіросова  
Тетяна Василівна 

ст.викладач кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

253.  Марусяк  
Валентина Василівна 

викладач кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

254.  Марценюк 
Ігор Михайлович 

доцент           кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

255.  Марченко  
Микола Юрійович 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

256.  Марченко 
 Оксана Юріївна 

старший науковий 
співробітник  

науково-дослідний інститут, лабораторія 
теоретико-методичних основ фізичного 
виховання школярів та молоді 
 

 

257.  Маслак  
Вікторія Олександрівна 

молодший науковий 
співробітник 

науково-дослідний інститут, науково-
організаційний відділ 

 

258.  Маслова  
Олена Володимирівна 

доцент      кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 

 

259.  Матвеєв  
Сергій  Федорович 

завідувач кафедри  кафедра професійного, неолімпійського та 
адаптивного спорту, тренерський факультет 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

260.  Матвійчук  
Олександра Олександрівна 

студент гр.12-ЄС1, факультет спорту та 
менеджменту 

 

261.  Машеренкова  
Галина Степанівна 

вчений секретар апарат управління 
 

 

262.  Михайлова  
Мар’яна Володимирівна 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

263.  Михальчук  
Андрій Дмитрович 

викладач   кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

264.  Міцінський  
Олександр Олегович 

студент гр.43-ФВ2, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

265.  Мічуда  
Юрій Петрович 

завідувач кафедри кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 
 

 

266.  Мішин  
Максим Юрійович 

викладач кафедра хореографії і танцювальних видів 
спорту, тренерський факультет 
 

 

267.  Міщенко  
Вікторія Сергіївна 

викладач кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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№ 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

268.  Мова  
Людмила Вікторівна 

викладач кафедра хореографії і танцювальних видів 
спорту, тренерський факультет 

 

269.  Морозова  
Тетяна Іванівна 

заступник директора  комплекс спортивних баз 
 

 

270.  Мосьпан 
 Марина Олександрівна 

доцент кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 

 

271.  Музика  
Василь Данилович 

завідувач  Служба по виконанню столярних робіт 
 

 

272.  Муха  
Володимир Олександрович 

ст.викладач     кафедра спортивних ігор, тренерський 
факультет    

 

273.  Назаренко  
Володимир Сергійович 

доцент кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

274.  Назаренко  
Людмила Ігорівна 

викладач     кафедра спортивних ігор, тренерський 
факультет    

 

275.  Назаренко  
Наталя Гаврилівна 

ст.викладач кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

276.  Ніканоров  
Олексій Костянтинович 

професор кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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отримання 
бюлетеня 

277.  Нікітенко  
Віктор Миколайович 

ст. викладач 
 

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін,  
факультет заочного навчання     

 

278.  Ніколаєнко  
Валерій Вадимович 

професор кафедра  футболу, тренерський факультет  

279.  Ніконоров  
Димитрій Михайлович 

завідувач  відділ міжнародних зв'язків  

280.  Новікова  
Анна Михайлівна 

студент гр.32-ВВ1, факультет спорту та 
менеджменту 

 

281.  Носова  
Наталія Леонідівна 

викладач кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

282.  Обухова  
Дарія Максимівна 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

283.  Оксамитна  
Людмила Федорівна 

ст. викладач кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 
 

 

284.  Олешко  
Валентин Григорович 

завідувач  кафедри   кафедра  спортивних єдиноборств та 
силових видів спорту,  факультет спорту та 
менеджменту  

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

285.  Омел’янчик-Зюркалова   
Оксана Олександрівна 

доцент кафедра спортивних видів гімнастики, 
тренерський факультет 

 

286.  Омельченко  
Тетяна Григорівна  

доцент кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

287.  Онащук  
Тетяна Вікторівна 

студент гр.31-СІ1, тренерський факультет 
 

 

288.  Опанасенко  
Олена Михайлівна 

заступник головного 
бухгалтера – начальник  
планово-фінансового 
відділу 

планово-фінансовий відділ  

289.  Опанасюк  
Наталія Анатоліївна 

доцент кафедра туризму,  факультет здоров’я, 
фізичного виховання  та туризму 
 

 

290.  Оріховська  
Анна Сергіївна 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 
 

 

291.  Осадча  
Оксана Іванівна 

доцент кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 
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отримання 
бюлетеня 

292.  Осипенко  
Ганна Антонівна 

доцент      кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

293.  Очеретько  
Борис Євгенійович 

ст.викладач  кафедра водних видів спорту, факультет 
спорту та менеджменту  
 

 

294.  Павленко  
Юрій Олексійович 

професор кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 
 

 

295.  Павлова  
Тетяна Віталіївна 

доцент кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

296.  Павловська  
Єлизавета  Андріївна 

студент гр.33-ЗФ3, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 
 

 

297.  Палладіна  
Оксана Львівна 

доцент кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

298.  Пальчук  
Марія Борисівна 

ст.викладач, заст. дек. кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

299.  Пастухова  
Вікторія Анатоліївна 

завідувач кафедри                    кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

300.  Пацалюк  
Костянтин Григорович 

ст.викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

301.  Пенська  
Тетяна Юріївна 

касир  НОК «Олімпійський стиль» 
 

 

302.  Перегінець  
Михайло Михайлович 

викладач кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

303.  Петренко Геннадій 
Валентинович 

викладач     кафедра спортивних ігор, тренерський 
факультет    
 

 

304.  Петровська  
Тетяна Валентинівна 

завідувач кафедри             кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 

 

305.  Петрушкевич  
Роксолана Андріївна 

студент гр.21-ХТ1, тренерський факультет  

306.  Пінчук  
Євген Анатолійович 

завідувач кафедри 
 

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін,  
факультет заочного навчання  
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307.  Піонтковська  
Наталія Аркадіївна 

ст.викладач кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

308.  Подосінова  
Людмила Павлівна 

ст.викладач кафедра водних видів спорту, факультет 
спорту та менеджменту  

 

309.  Покас  
Ярослав Васильович 

студент гр.1М3-ФВ2, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 
 

 

310.  Поліс  
Єлизавета Андріївна 

студент гр.43-ЗФ1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

311.  Попова  
Оксана Борисівна 

доцент кафедра соціально-гуманітарних дисциплін,  
факультет заочного навчання     

 

312.  Попович 
 Сергій Іванович 

доцент кафедра туризму,  факультет здоров’я, 
фізичного виховання  та туризму 
 

 

313.  Попрозман  
Олександр Іванович 

доцент кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 

 

314.  Порадун  
Юлія Михайлівна 

викладач кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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315.  Постернак  
Катерина Олександрівна студент 

гр.23-ТР2, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

316.  Пранова 
 Євгенія Василівна 

викладач кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

317.  Приймак  
Марія Михайлівна 

доцент кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 

 

318.  Приймаченко  
Наталія Василівна 

ст.викладач    кафедра туризму,  факультет здоров’я, 
фізичного виховання  та туризму 

 

319.  Применко  
Віталій Сергійович студент 

гр.21-ФБ2, тренерський факультет  

320.  Проценко  
Анатолій Олексійович 

помічник ректора апарат управління  

321.  Проценко  
Володимир Олексійович 

водій  автогосподарство  

322.  Путро  
Людмила Михайлівна 

доцент      кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 
 

 

323.  Радченко  
Лідія Олексіївна 

доцент кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 
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324.  Раскалєй  
Володимир Борисович 

доцент кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

325.  Резніченко  
Неллі Анатоліївна 

викладач кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

326.  Рекун Наталія Михайлівна ст.викладач    кафедра туризму,  факультет здоров’я, 
фізичного виховання  та туризму 

 

327.  Реуцька  
Анна Юріївна 

студент гр.31-СГ, тренерський факультет  

328.  Рибитва  
Микола Степанович 

помічник ректора Апарат управління  

329.  Ричок  
Тетяна Миколаївна 

викладач кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

330.  Рідковець  
Тамара Григорівна 

доцент      кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

331.  Роженко  
Василь Михайлович 

студент гр.23-ФТ6, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

332.  Рожкова Т 
етяна Андріївна 

викладач кафедра хореографії і танцювальних видів 
спорту, тренерський факультет 

 

333.  Ролінська  
Анастасія Сергіївна 

студент гр.21-СГ, тренерський факультет  

334.  Романова  
Катерина Вадимівна 

студент гр.21-ХТ1, тренерський факультет  

335.  Руденко  
Віктор Петрович 

заступник директора  комплекс спортивних баз  

336.  Русанова  
Ольга Михайлівна 

доцент, заст. дек.  кафедра водних видів спорту, факультет 
спорту та менеджменту  

 

337.  Русін  
Сергій Ігорович 

завідувач  автогосподарство 
 

 

338.  Савенков  
Володимир Андрійович 

доцент      кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

339.  Саїнчук  
Анна Максимівна 

викладач  кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

340.  Салямін  
Юрій  Миколайович 

завідувач кафедри  кафедра спортивних видів гімнастики, 
тренерський факультет 
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341.  Саницька  
Дарія Юріївна 

студент гр.1М3-ЗФ1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

342.  Санченко 
 Ксенія  Олегівна 

викладач кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 

 

343.  Свистунов 
 Сергій  Вікторович 

доцент         кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 
 

 

344.  Селюк  
Лідія Ігорівна 

студент гр.33-ФТ6, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

345.  Селюк  
Таміла Володимірівна 

студент гр.41-СГ, тренерський факультет  

346.  Семененко  
В’ячеслав Петрович 

декан  апарат управління, факультет спорту та 
менеджменту 

 

347.  Сергієнко  
Костянтин Миколайович 

доцент кафедра інноваційних та інформаційних 
технологій  у фізичній культурі і спорті, 
тренерський факультет 

 

348.  Серебряков  
Олег Юрійович 

ст.викладач кафедра спортивних ігор, тренерський 
факультет    

 

349.  Сиваш  
Ірина Сергіївна 

доцент кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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350.  Склярова  
Наталія Анатоліївна 

ст. викладач кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 
 

 

351.  Скоробогатов 
 Андрій Миколайович 

доцент кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

352.  Скрипка  
Сергій Миколайович 

викладач кафедра спортивних ігор, тренерський 
факультет    
 

 

353.  Смірнова  
Зоя Дмитрівна 

ст.викладач кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

354.  Смоляр 
 Ірина Іванівна 

доцент кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 

 

355.  Совенко  
Сергій Петрович 

доцент      кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

356.  Соколова  
Наталія Дмитрівна 

доцент кафедра соціально-гуманітарних дисциплін,  
факультет заочного навчання     
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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отримання 
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357.  Сокур 
 Ірина Олексіївна 

ст.викладач    кафедра туризму,  факультет здоров’я, 
фізичного виховання  та туризму 

 

358.  Сорока 
 Світлана Петрівна 

завідувач господарська частина 
 

 

359.  Соронович  
Ігор Михайлович 

завідувач кафедри кафедра хореографії і танцювальних видів 
спорту, тренерський факультет 
 

 

360.  Сподар  
Марія Андріївна 

студент гр.41-ХТ1, тренерський факультет 
 

 

361.  Станкевич  
Людмила Григорівна 

доцент кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

362.  Строганов  
Сергій Валентинович 

викладач кафедра інноваційних та інформаційних 
технологій  у фізичній культурі і спорті, 
тренерський факультет 

 

363.  Супроткін  
Максим Павлович 

заступник директора  комплекс спортивних баз 
 
 

 

364.  Татулашвілі  
Вікторія Арчілівна 

студент гр.43-ФВ1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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бюлетеня 

365.  Терещенко  
Аліна Віталіївна  

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

366.  Терещенко 
 Іван Андрійович 

доцент кафедра спортивних видів гімнастики, 
тренерський факультет 

 

367.  Тимошенко  
Юрій Олександрович 

професор кафедра соціально-гуманітарних дисциплін,  
факультет заочного навчання     

 

368.  Тимошенко-Гайдученко 
Олександр Вікторович 

студент гр.42-ЄС1, факультет спорту та 
менеджменту 

 

369.  Тимченко  
Артем Анатолійович 

студент гр.23-ФВ1, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

370.  Тихоненко  
Ганна Федорівна 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

371.  Тімофєєв  
Денис Ігорович 

студент 
42-ВВ2, факультет спорту та менеджменту 

 

372.  Тітенко  
Леся Василівна 

провідний бухгалтер  науково-дослідний інститут 
 

 

373.  Ткаченко  
Марина Іванівна 

викладач кафедра спортивних ігор, тренерський 
факультет    
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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бюлетеня 

374.  Ткаченко  
Михайло Леонідович 

доцент  кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

375.  Ткаченко  
Неля В’ячеславівна 

студент гр.23-ФВ2, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

376.  Толкунова 
 Інна Вікторівна 

доцент  кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 

 

377.  Толстіков Тарас 
Олександрович 

викладач кафедра хореографії і танцювальних видів 
спорту, тренерський факультет 

 

378.  Томіліна 
 Юлія Ігорівна 

ст.викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

379.  Томчук  
Ірина Сергіївна 

викладач кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 

 

380.  Трачук  
Сергій Васильович 

доцент, заст. дек. кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  
 

 

381.  Трифонова  
Лариса Іванівна 

ст.викладач    кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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382.  Тронь 
Руслан Анатолійович 

ст. викладач кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

383.  Тукаєв  
Сергій Вікторович 

старший  науковий 
співробітник 

науково-дослідний інститут, лабораторія 
теорії і методики спортивної підготовки і 
резервних можливостей спортсменів 

 

384.  Ужвенко  
Вікторія Анатоліївна 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

385.  Українець  
Зіновій Теодорович 

головний механік відділ головного механіка  

386.  Улан  
Аліна Миколаївна 

викладач кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

387.  Улянченко  
Дмитро Ігорович 

студент гр.33-ТР2, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

388.  Уряднікова 
 Інга Вікторівна 

доцент кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 

 

389.  Усиченко  
Віталій Вікторович 

доцент  кафедра інноваційних та інформаційних 
технологій  у фізичній культурі і спорті, 
тренерський факультет 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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390.  Фастовець   
Оксана Олексіївна 

доцент кафедра туризму,  факультет здоров’я, 
фізичного виховання  та туризму 

 

391.  Федорова   
Лідія Андріївна 

завідувач  Гуртожиток 
 

 

392.  Федорова 
Тетяна Василівна 

завідувач   господарська частина, центральний  склад 
 

 

393.  Федорчук 
 Світлана Володимирівна 

старший науковий 
співробітник  

науково-дослідний інститут, лабораторія 
теорії і методики спортивної підготовки і 
резервних можливостей спортсменів 

 

394.  Філіппов 
Михайло Михайлович 

професор      кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

395.  Фінк 
Вікторія Костянтинівна 

студент гр.23-ФТ5, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 

 

396.  Фокіна 
Євгенія Олексіївна 

студент гр.22-ЄС1, факультет спорту та 
менеджменту 

 

397.  Фольфарочний  
Ігор Васильович 

доцент кафедра  психології  і педагогіки, факультет 
здоров’я, фізичного виховання  та туризму 

 

398.  Фортуна  
Дмитро Юрійович 

студент гр.1М3-ЗФ2, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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399.  Францева 
Олена Леонідівна  

методист вищої 
категорії 

навчально-методичний відділ  

400.  Фролов  
Юрій Миколайович 

викладач  кафедра водних видів спорту, факультет 
спорту та менеджменту  
 

 

401.  Футорний  
Сергій Михайлович 

завідувач кафедри кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 

 

402.  Хабінець  
Тамара Олександрівна 

доцент кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

403.  Харченко  
Лариса Аркадіївна 

ст. викладач кафедра інноваційних та інформаційних 
технологій  у фізичній культурі і спорті, 
тренерський факультет 

 

404.  Хмельницька  
Ірина Валеріївна 

доцент кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

405.  Хмельницька  
Юлія Костянтинівна 

ст.викладач кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  
 

 

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
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406.  Холодова  
Ольга Світозарівна 

доцент, заст. дек. кафедра  теорії і методики фізичного 
виховання, факультет здоров’я, фізичного 
виховання  та туризму  

 

407.  Хорищенко  
Олена Володимирівна 

провідний фахівець  НОК «Олімпійський стиль»  

408.  Хоружева  
Леся Євгенівна 

ст.викладач  кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

409.  Хрипко   
Інна Василівна 

ст.викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

410.  Хуртик  
Дмитро Вікторович  

ст.викладач  кафедра легкої атлетики, зимових видів та 
велосипедного спорту, факультет спорту та 
менеджменту 

 

411.  Царенок 
Олександр Васильович 

старший інструктор  НОК «Олімпійський стиль»  

412.  Циганенко 
 Олег Іванович 

професор кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 
 

 

413.  Циганкова 
Вікторія Олександрівна 

студент гр.32-ЄС1, факультет спорту та 
менеджменту 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

414.  Чепель  
Яна Володимирівна 

студент гр.21-СІ1, тренерський факультет 
 

 

415.  Чередниченко  
Павло Павлович 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

416.  Чернявський  
Іван Сергійович 

викладач кафедра хореографії і танцювальних видів 
спорту, тренерський факультет 

 

417.  Чечер  
Наталія Василівна 

викладач кафедра  фізичної  терапії та ерготерапії, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму 

 

418.  Чопілко  
Тарас Григорович 

ст.викладач кафедра  футболу, тренерський факультет  

419.  Чуприна  
Оксана Станіславівна 

викладач кафедра медико-біологічних дисциплін, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

420.  Шаповаленко  
Наталія Сергіївна  

директор  комплекс спортивних баз  

421.  Шахліна  
Лариса Ян-Генріхівна  

професор кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 

 

422.  Швець  
Ольга Сергіївна 

студент гр.22-ЛЗ1, факультет спорту та 
менеджменту 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

423.  Шевельов  
Іван Петрович 

ст.викладач кафедра  спортивних єдиноборств та 
силових видів спорту,  факультет спорту та 
менеджменту  

 

424.  Шевцов  
Сергій Миколайович 

ст. викладач кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 

 

425.  Шевчук  
Олена Миколаївна 

доцент кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

426.  Шепелюк  
Віра Леонідівна 

ст.викладач  кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 
 

 

427.  Шиманський   
Геннадій Мечеславович                    

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

428.  Шинкарук  
Оксана Анатоліївна 

завідувач кафедри кафедра інноваційних та інформаційних 
технологій  у фізичній культурі і спорті, 
тренерський факультет 

 

429.  Шитікова  
Єлизавета Андріївна 

викладач кафедра професійного, неолімпійського та 
адаптивного спорту, тренерський факультет 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

430.  Шкребтій  
Юрій Матвійович 

професор кафедра водних видів спорту, факультет 
спорту та менеджменту  

 

431.  Шльонська  
Ольга Леонідівна 

доцент, заст. декана кафедра спортивних ігор, тренерський 
факультет    

 

432.  Шматова  
Олена Олександрівна 

доцент кафедра спортивної медицини, факультет 
заочного  навчання 

 

433.  Шматюк  
Анна Іванівна 

викладач кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

434.  Штанагей  
Дмитро Вікторович 

ст.викладач кафедра  спортивних єдиноборств та 
силових видів спорту,  факультет спорту та 
менеджменту  

 

435.  Штанько  
Наталія Іванівна 

провідний фахівець апарат управління 
 

 

436.  
Шуневич  
Альона Вікторівна студент 

гр.42-ЛЗ1, факультет спорту та 
менеджменту 
 

 

437.  Шутова  
Світлана Євгенівна 

завідувач кафедри кафедра спортивних ігор, тренерський 
факультет    

 

438.  Щербакова  
Любов Петрівна 

заступник головного 
бухгалтера 

відділ бухгалтерського обліку та звітності 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

439.  Щербашин  
Яків Сергійович 

доцент кафедра історії  та теорії олімпійського 
спорту, факультет спорту та менеджменту 

 

440.  Щур 
Юлія Володимирівна 

викладач кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації, 
факультет здоров’я, фізичного виховання  
та туризму  

 

441.  Юнак  
Вікторія Георгіївна 

ст.викладач    кафедра української та іноземних мов,  
факультет заочного навчання 

 

442.  Юрченко  
Олександр Анатолійович 

ст.викладач кафедра біомеханіки та спортивної 
метрології,  факультет спорту та 
менеджменту 

 

443.  Юхно  
Юрій Олександрович 

доцент, заст. декана кафедра інноваційних та інформаційних 
технологій  у фізичній культурі і спорті, 
тренерський факультет 

 

444.  Якимінський  
Володимир Григорович 

головний енергетик Відділ головного енергетика    

445.  Яковенко  
Олена Олегівна 

доцент кафедра інноваційних та інформаційних 
технологій  у фізичній культурі і спорті, 
тренерський факультет 
 

 

446.  Яновська  
Дар’я Геннадіївна 

студент гр.33-ФТ7, факультет здоров’я фізичного 
виховання та туризму 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

447.  Ярмоленко  
Максим Анатолійович 

доцент кафедра професійного, неолімпійського та 
адаптивного спорту, тренерський факультет 

 

448.  Ярмолюк  
Олена Володимирівна 

доцент  кафедра менеджменту і економіки спорту,  
факультет спорту та менеджменту 
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Виборча дільниця у Івано-Франківському коледжі фізичного виховання  
Національного університету фізичного виховання і спорту України 

(м. Івано-Франківськ, вул. гетьмана Мазепи, 142 А, актова зала коледжу) 
 

№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

449.  1. Антонець  
Василина Михайлівна 

викладач  циклова комісія легкої атлетики  

450.  2. Бабюк 
Олеся Степанівна 

викладач  циклова комісія фізико-
математичних дисциплін 

 

451.  3. Баран 
Роксолана Несторівна 

викладач  циклова комісія медико-
біологічних дисциплін 

 

452.  4. Барчук  
Богдан  Васильович 

викладач  циклова комісіягімнастики  

453.  5. Белей  
Юрій Петрович 

завідувач  навчальний корпус  

454.  6. Бігун  
Ольга Ярославівна 

викладач  циклова комісія іноземних мов  

455.  7. Білодід  
Неля  Іванівна 

керівник гуртка адміністрація коледжу  

456.  8. Бойчук 
Іван Дмитрович 

викладач  циклова комісія зимових видів 
спорту 

 

457.  9. Борова  
Оксана Василівна 

студент гр. 33  
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

458.  10. Брус  
Валентина Петрівна 

викладач  циклова комісія педагогіки і 
психології 

 

459.  11. Вейбер  
Олеся Іванівна 

викладач  циклова комісія педагогіки і 
психології 

 

460.  12. Верес  
Михайло Йосипович 

керівник  підрозділ сприяння 
працевлаштуванню випускників 
навчального закладу 

 

461.  13. Винничук  
Петро Петрович 

викладач  циклова комісія спеціально-
теоретичних дисциплін 

 

462.  14. Вихованець  
Світлана Василівна 

викладач  циклова комісія силових видів 
спорту 

 

463.  15. Візітіу  
Михайло Миколайович 

викладач  циклова комісія легкої атлетики  

464.  16. Візітіу 
Наталія Миколаївна 

викладач  циклова комісія іноземних мов  

465.  17. Вознюк  
Назар Валерійович 

викладач  циклова комісія історії  

466.  18. Вознюк  
Світлана Григорівна 

заступник директора з 
виховної роботи 

адміністрація коледжу  

467.  19. Волосянко 
Олексій Олексійович 

викладач  циклова комісія фізико-
математичних дисциплін 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

468.  20. Гарматюк  
Марія Володимирівна 

завідувач  канцелярія   

469.  21. Генюк  
Людмила Василівна 

викладач  циклова комісія спеціально-
теоретичних дисциплін 

 

470.  22. Гоголь  
Марія Василівна 

викладач  циклова комісія теорії і методики 
фізичного виховання і спорту 

 

471.  23. Грималюк  
Христина Василівна 

викладач  
 

циклова комісія фізико-
математичних 
дисциплін 

 

472.  24. Гудяк  
Любов Іванівна  

викладач  циклова комісія гімнастики  

473.  25. Гуйдаш  
Марія Йосипівна 

викладач  циклова комісія української мови і 
літератури 

 

474.  26. Данилишин  
Іван Васильович 

викладач  циклова комісія спортивних ігор  

475.  27. Данилюк  
Петро Петрович 

викладач  циклова комісія спортивних ігор  

476.  28. Дейчаківський  
Тарас Яремович 

викладач  циклова комісія плавання  

477.  29. Дем’яник  
Роксолана Василівна 

студент гр.25 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

478.  30. Деренько  
Віта Миколаївна 

викладач  циклова комісія іноземних мов  

479.  31. Джуряк  
Дмитро Васильович 

студент гр.36  

480.  32. Дмитрів 
Роман Васильович 

завідувач навчально-
методичного кабінету 

адміністрація коледжу  

481.  33. Довзій  
Володимир 
Анатолійович 

викладач  циклова комісія спортивних ігор  

482.  34. Дорошенко  
Ростислав Васильович 

студент гр.11Б  

483.  35. Дроздов  
Андрій Володимирович 

завідувач  господарська частина  

484.  36. Дроздова  
Інна Вікторівна 

викладач  циклова комісія історії  

485.  37. Дутчин  
Галина Василівна 

викладач  циклова комісія української мови і 
літератури 

 

486.  38. Жилюк 
Вадим Пилипович 

заступник директора з навч.-
методичної роботи 

адміністрація коледжу  

487.  39. Загоруйко  
Аліса Андріївна 

викладач  циклова комісія медико-
біологічних дисциплін 
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№ 
пп 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

488.  40. Захарчук Любов 
Ярославівна 

викладач  циклова комісія медико-
біологічних дисциплін 

 

489.  41. Зінько 
Руслана Богданівна 

студент гр.32  

490.  42. Івасів  
Світлана Василівна 

викладач  циклова комісія іноземних мов  

491.  43. Кабан  
Василь Іванович 

викладач  циклова комісія легкої атлетики  

492.  44. Карабін  
Галина Василівна 

викладач  циклова комісія легкої атлетики  

493.  45. Карпович  
Іван Герасимович 

викладач  циклова комісія спеціально-
теоретичних дисциплін 

 

494.  46. Картавих  
Марта Орестівна 

викладач  циклова комісія медико-
біологічних дисциплін 
 

 

495.  47. Касько  
Адріана Михайлівна 

студент гр.34  

496.  48. Квятковська  
Мар’яна Василівна  

викладач  циклова силових видів спорту  

497.  49. Клименко 
Ірина Григорівна 

 

студент гр.37  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

498.  50. Клиса 
Іванна Іванівна 

викладач  циклова комісія фізико-
математичних дисциплін 

 

499.  51. Корсак  
Олександр Михайлович 

викладач  циклова комісія силових видів 
спорту 
 

 

500.  52. Костащук 
Іванна Ярославівна 

студент гр.24  

501.  53. Кришталович 
Мирослава Василівна 

вихователь  гуртожиток  

502.  54. Крищук Мирослав 
Петрович 

швейцар служба охорона   

503.  55. Кудря Христина 
Михайлівна 

практичний психолог психологічна служба  

504.  56. Кухній  
Оксана Леонідівна 

викладач  циклова комісія легкої атлетики  

505.  57. Кушмелюк Андрій 
Васильович 

викладач  циклова комісія легкої атлетики  

506.  58. Кушмелюк Василь 
Іванович 

викладач  циклова комісія легкої атлетики  

507.  59. Кушмелюк  
Денис Андрійович 

 

студент гр.21  
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отримання 
бюлетеня 

508.  60. Кушнірик  
Марія Михайлівна 

головний бухгалтер бухгалтерська служба  

509.  61. Ланяк  
Ірина Іванівна 

секретар  навчальна частина  

510.  62. Левицька  
Надія Василівна 

методист  адміністрація коледжу  

511.  63. Маріна  
Леся Ярославівна 

викладач циклової комісії  циклова комісія спортивних ігор  

512.  64. Марчишин  
Володимир 
Миколайович 

заступник директора з 
адміністративно-
господарської роботи 

адміністрація коледжу  

513.  65. Матвієнко 
Ірина Сергіївна 

викладач  циклова комісія спеціально-
теоретичних дисциплін 

 

514.  66. Медейчук  
Олександра Миколаївна 

викладач  циклова комісія іноземних мов  

515.  67. Мельник  
Світлана Вікторівна 

завідувач відділення за 
спеціальністю 

адміністрація коледжу  

516.  68. Мельничук  
Володимир Йосипович 

викладач  циклова комісія спортивних ігор  

517.  69. Менько  
Світлана Михайлівна 

викладач  циклова комісія зимових видів 
спорту 
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№ 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підрозділ Підпис про 
отримання 
бюлетеня 

518.  70. Миронова  
Надія Володимирівна 

викладач  циклова комісія спортивних ігор  

519.  71. Мілевський  
Володимир Васильович 

студент гр.12Б  

520.  72. Москаленко  
Галина Ярославівна 

викладач  циклова комісія фізико-
математичних дисциплін 
 

 

521.  73. Москалик 
Роман Романович 

викладач  циклова комісія спортивних ігор  

522.  74. Наливайченко  
Андрій Іванович 

викладач  циклова комісія української мови і 
літератури 

 

523.  75. Нейман  
Антоніна Василівна 

викладач  циклова комісія спортивних ігор  

524.  76. Новак  
Ольга Олексіївна 

викладач  циклова комісія української мови і 
літератури 

 

525.  77. Новосьолов  
Данило Олександрович 

студент гр.22  

526.  78. Озарко  
Олег Петрович 

викладач  циклова комісія легкої атлетики  

527.  79. Онисків  
Віктор Федорович 

 

керівник фізичного 
виховання 

адміністрація коледжу  

 
Секретар Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 

 

 
 
О.А. Шинкарук 

64 



№ 
пп 
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528.  80. Ормезовська  
Генріка Михайлівна 

вихователь  гуртожиток  

529.  81. Павляшик  
Віталій Вікторович 

викладач  циклова комісія плавання  

530.  82. Пасічняк  
Віталій Любомирович 

викладач  циклова комісія силових видів 
спорту 

 

531.  83. Пасічняк  
Інна Романівна 

викладач  циклова комісія зимових видів 
спорту 

 

532.  84. Пасічняк  
Любомир Васильович 

директор коледжу адміністрація коледжу  

533.  85. Перевізник  
Віталій Васильович 

завідувач відділення за 
спеціальністю 

адміністрація коледжу  

534.  86. Пилип’юк  
Надія Борисівна 

викладач  циклова  комісія педагогіки і 
психології 

 

535.  87. Питель  
Степан Ярославович 

викладач  циклова  комісія силових видів 
спорту 

 

536.  88. Пожар  
Тетяна Шопанівна 

викладач  циклова  комісія фізико-
математичних дисциплін 
 

 

537.  89. Пожар  
Юрій Миколайович 

 

завідувач  плавальний басейн  
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538.  90. Пожар  
Юрій Юрійович 

викладач  циклова  комісія силових видів 
спорту 

 

539.  91. Попадинець  
Любов Василівна 

викладач  циклова  комісія спортивних ігор  

540.  92. Попович  
Катерина Олександрівна 

студент гр.31  

541.  93. Попович  
Павло Вікторович 

викладач  циклова комісія медико-
біологічних дисциплін 

 

542.  94. Постернак  
Зоя Олексіївна 

викладач  циклова комісія спеціально-
теоретичних дисциплін 

 

543.  95. Похила  
Дмитро Дмитрович 

викладач  циклова комісія медико-
біологічних дисциплін 

 

544.  96. Пріяткіна  
Наталія Володимирівна 

викладач  циклова комісія медико-
біологічних дисциплін 

 

545.  97. Прусенко 
Тетяна Юріївна 

викладач  циклова комісія фізико-
математичних дисциплін 
 

 

546.  98. Савків  
Ніна Степанівна 

соціальний педагог психологічна служба  

547.  99. Свідрак  
ОлександрІванович 

 

студент гр.27  
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548.  100. Сем’янчук  
    Андрій Романович 

викладач  циклова комісія зимових видів 
спорту 
 

 

549.  101. Сем’янчук  
    Роман Михайлович 

викладач  циклова комісія зимових видів 
спорту 

 

550.  102. Семанів  
     Наталія Василівна 

викладач  циклова комісія медико-
біологічних дисциплін 

 

551.  103. Сербин  
    Богдан Нестерович 

викладач  циклова комісія історії  

552.  104. Серман  
    Василь Іванович 

викладач  циклова комісія плавання  

553.  105. Серман  
    Леся Василівна 

викладач  циклова комісія іноземних мов  

554.  106. Серман  
    Любов Василівна 

викладач  циклова комісія історії  

555.  107. Серман  
    Тарас Васильович 

викладач  циклова комісія плавання  

556.  108. Слободян  
    Марія Василівна 

вихователь  гуртожиток  

557.  109. Смушак  
    Валерій Михайлович 

 

завідувач відділення за 
спеціальністю 

адміністрація коледжу  
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558.  110. Соверда  
    Ірина Юріївна 

викладач  циклова комісія плавання  

559.  111. Сойма  
    Каміла Михайлівна 

студент гр.35  

560.  112. Солоненко  
     Василь Іванович 

викладач  циклова комісія зимових видів 
спорту 

 

561.  113. Станчак  
    Ірина Титівна 

викладач  циклова комісія іноземних мов  

562.  114. Стефурин  
    Василь Михайлович 

викладач  циклова комісія силових видів 
спорту 

 

563.  115. Строїн  
    Яна Мирославівна 

студент гр.23  

564.  116. Сулейманова  
    Інна Євгенівна 

викладач  циклова комісія іноземних мов  

565.  117. Таран  
    Ліана Кирилівна 

викладач  циклова комісія гімнастики  

566.  118. Татарчук  
    Ірина Петрівна 

викладач  циклова комісія спеціально-
теоретичних дисциплін 
 

 

567.  119. Ткачук  
    Віра Петрівна 

 

викладач  циклова комісія теорії і методики 
фізичного виховання 
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568.  120. Тодер  
    Юрій Юрійович 

викладач  циклова комісія гімнастики  

569.  121. Турлей  
    Анатолій Романович 

завідувач виробничої 
практики 

Адміністрація коледжу  

570.  122. Усачук  
Володимир Степанович 

викладач  циклова комісія спортивних ігор  

571.  123. Федорюк  
  Володимир Євгенович 

викладач  циклова комісія зимових видів 
спорту 

 

572.  124. Хруслов  
   Борис Григорович 

викладач  циклова комісія історії  

573.  125. Хруслова  
   Галина Тимофіївна 

викладач  циклова комісія медико-
біологічних дисциплін 
 

 

574.  126. Царевич  
   Назар Теодозійович 

викладач  циклова комісія плавання  

575.  127. Чедрик  
  Михайло Юрійович 

студент гр.26  

576.  128. Шарий  
  Іван Іванович 

викладач  циклова комісія легкої атлетики  

577.  129. Шкурашівська  
  Світлана Василівна 

 

викладач  циклова комісія медико-
біологічних дисциплін 
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578.  130. Шумелда 
    Уляна Орестівна 

керівник гуртка Адміністрація коледжу  

579.  131. Яковенко  
   Людмила Іванівна 

викладач  циклова комісія спеціально-
теоретичних дисциплін 

 

580.  132. Яценко  
 Володимир Васильович 

викладач  циклова комісія спортивних ігор  
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