
ПРОТОКОЛ № 6
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України
від 10 травня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Борисова Ольга Володимирівна -  проректор з науково-педагогічної роботи, 
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор;

2. Воробйов Михайло Іванович -  декан факультету заочного навчання, 
кандидат педагогічних наук, професор;

3. Дутчак Мирослав Васильович -  перший проректор з науково-педагогічної 
роботи, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор;

4. Кузьма Анна Сергіївна -  голова Студентської ради університету, студентка 
III курсу факультету спорту та менеджменту;

5. Лазарєва Олена Борисівна -  завідувач кафедри фізичної терапії та 
ерготерапії, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор;

6. Михальчук Андрій Дмитрович - голова профкому первинної профспілкової 
організації студентів та аспірантів;

7. Ніконоров Димитрій Михайлович -  завідувач відділу міжнародних зв’язків, 
кандидат педагогічних наук, доцент;

8. Петуніна Наталія Юріївна -  провідний юрисконсульт;
9. Степаненко Анжеліка Олексіївна -  начальник відділу кадрів;
10. Шахліна Лариса Ян-Генріхівна -  професор кафедри спортивної медицини, 

доктор медичних наук, професор.

ВІДСУТНІ НА ЗАСІДАННІ:

11. Коробейніков Георгій Валерійович -  завідувач кафедри біомеханіки та 
спортивної метрології, доктор біологічних наук, професор;

12. Лук’янцева Галина Володимирівна -  професор кафедри медико-біологічних 
дисциплін, доктор біологічних наук, доцент;

13. Пасічняк Любомир Васильович -  директор Івано-Франківського коледжу 
фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;

14. Платонов Володимир Миколайович -  радник ректора, доктор педагогічних 
наук, професор;

15. Шинкарук Оксана Анатоліївна -  завідувач кафедри інноваційних та 
інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті, доктор наук з фізичного виховання 
та спорту, професор.

Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного 
університету фізичного виховання і спорту України є правочинним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про формування та затвердження графіку проведення до
17 травня 2019 року загальних зборів працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, у групах структурних підрозділів, 
відокремленому структурному підрозділі для виборів представників для участі у виборах 
ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України.

2. Про затвердження складу комісій, які здійснюватимуть реєстрації учасників 
загальних зборів працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, у групах структурних підрозділів, відокремленому 
структурному підрозділі для виборів представників для участі у виборах ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України.



З . Про затвердження переліку документів, що посвідчують особу під час участі 
у заходах з проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання 
і спорту України.

ВИСТУПИЛИ:
Дутчак М.В., який запропонував схвалити порядок денний та розглянути питання: 

про формування та затвердження графіку проведення до 17 травня 2019 року загальних 
зборів працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, у групах структурних підрозділів, відокремленому структурному підрозділі 
для виборів представників для участі у виборах ректора Національного університету 
фізичного виховання і спорту України; про затвердження складу комісій, які 
здійснюватимуть реєстрації учасників загальних зборів працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, у групах структурних підрозділів, 
відокремленому структурному підрозділі для виборів представників для участі у виборах 
ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України; про 
затвердження переліку документів, що посвідчують особу під час участі у заходах з 
проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 
України.

УХВАЛИЛИ: схвалити запропонований порядок денний.

Результати голосування: «за» -  10; «проти» -  0; «утримались» -  0.
Рішення прийнято одноголосно.

1. СЛУХАЛИ: Про формування та затвердження графіку проведення до 
17 травня 2019 року. загальних зборів працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, у групах структурних підрозділів, 
відокремленому структурному підрозділі для виборів представників для участі у виборах 
ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України.

ВИСТУПИЛИ:
Дутчак М.В., який повідомив, що відповідно до підпункту 2 пункту 2.8. 

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 
ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України, 
Організаційний комітет в процесі підготовки до виборів представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 
формує, затверджує та оприлюднює графіки проведення до 17 травня 2019 року загальних 
зборів працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, у групах структурних підрозділів, відокремленому структурному підрозділі 
для виборів представників для участі у виборах ректора Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, та на підставі пропозицій керівників структурних 
підрозділів та відокремленого структурного підрозділу НУФВСУ, які включені до складу 
сформованих груп, запропонував затвердити такий графік:

Г рупа структурних 
підрозділів

Дата проведення Місце проведення Початок
зборів

П ерш а група
Адміністративно- 
управлінський персонал 
Апарат управління 
Обслуговуючий персонал 
Відділ забезпечення якості 
вищої освіти 
Навчально-методичний

13.05.2019 р. Аудиторія 209 
навчального корпусу 
№ 1
Н УФ ВСУ

14.00



відділ
Служба профорієнтаційної 
та інформаційної роботи 
Відділ інформаційних та 
інформаційних технологій 
Канцелярія 
Відділ кадрів 
Юридичний відділ 
Планово-фінансовий відділ 
Відділ міжнародних зв’язків 
Центр підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
Відділ бухгалтерського 
обліку та звітності 
Відділ докторантури та 
аспірантури 
Бібліотека
Відділ інформаційно- 
методичного забезпечення 
Редакційно-видавничий 
відділ
Центр спортивної 
травматології та 
відновлювальної медицини 
Науково-дослідний інститут 
Факультет здоров’я, 
фізичного виховання та 
туризму
Факультет заочного 
навчання
Факультет спорту та 
менеджменту 
Тренерський факультет
Д руга група
Г осподарська частина .
Експлуатаційно-технічний
відділ
Відділ матеріально- 
технічного забезпечення 
Матеріально-технічний 
склад
Служба головного інженера 
Відділ головного механіка 
Відділ головного енергетика 
Автогосподарство 
Служба по виконанню 
столярних робіт 
Комплекс спортивних баз 
Навчально-оздоровчий 
комплекс «Олімпійський 
стиль»
Навчально-веслувальна база 
«Оболонь»
Вело-лижна база

14.05.2019 р. Аудиторія 209 
навчального корпусу 
№ 1
Н УФ ВСУ

9.00



Навчальний корпус № 1 
Навчальний корпус № 2 
Навчальний корпус № 3 
Навчальний корпус № 4 
Навчальний корпус № 5 
Навчальний корпус № 6 
Навчальний корпус № 9 
Студентське містечко 
Ремонтно-будівельна група 
Відділ охорони

Івано-Ф ранківський коледж  
фізичного виховання

16.05.2019р. Акт ова зала ІФ КФ В  
Н УФ ВСУ

14.00

УХВАЛИЛИ: затвердити такий графік проведення до 17 травня 2019 року 
загальних зборів працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, у групах структурних підрозділів, відокремленому 
структурному підрозділі для виборів представників для участі у виборах ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України:_________________

Г рупа структурних 
підрозділів

Дата проведення Місце проведення Початок
зборів

Перш а група
Адміністративно- 
управлінський персонал 
Апарат управління 
Обслуговуючий персонал 
Відділ забезпечення якості 
вищої освіти 
Навчально-методичний 
відділ
Служба профорієнтаційної 
та інформаційної роботи 
Відділ інформаційних та 
інформаційних технологій 
Канцелярія 
Відділ кадрів 
Юридичний відділ 
Планово-фінансовий відділ 
Відділ міжнародних зв’язків 
Центр підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
Відділ бухгалтерського 
обліку та звітності 
Відділ докторантури та 
аспірантури 
Бібліотека
Відділ інформаційно- 
методичного забезпечення 
Редакційно-видавничий 
відділ
Центр спортивної 
травматології та

13.05.2019р. Аудиторія 209 
навчального корпусу 
№ 1
Н УФ ВСУ

14.00



відновлювальної медицини 
Науково-дослідний інститут 
Факультет здоров’я, 
фізичного виховання та 
туризму
Факультет заочного 
навчання
Факультет спорту та 
менеджменту 
Тренерський факультет

■

Д руга група  
Г осподарська частина 
Експлуатаційно-технічний 
відділ
Відділ матеріально- 
технічного забезпечення 
Матеріально-технічний 
склад
Служба головного інженера 
Відділ головного механіка 
Відділ головного енергетика 
Автогосподарство 
Служба по виконанню 
столярних робіт 
Комплекс спортивних баз 
Навчально-оздоровчий 
комплекс «Олімпійський 
стиль»
Навчально-веслувальна база 
«Оболонь»
Вело-лижна база 
Навчальний корпус № 1 
Навчальний корпус № 2 
Навчальний корпус № 3 
Навчальний корпус № 4 
Навчальний корпус № 5 . 
Навчальний корпус № 6 
Навчальний корпус № 9 
Студентське містечко 
Ремонтно-будівельна група 
Відділ охорони

14.05.2019 р. Аудиторія 209 
навчального корпусу 
М І
Н УФ ВСУ

9.00

Івано-Ф ранківський коледж  
фізичного виховання

16.05.2019 р. Акт ова зала ІФ КФ В  
Н УФ ВСУ

14.00

Результати голосування: «за» -  10; «проти» -  0; «утримались» -  0.
Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісій, які здійснюватимуть 
реєстрації учасників загальних зборів працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, у групах структурних підрозділів, 
відокремленому структурному підрозділі для виборів представників для участі у виборах 
ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України.



ВИСТУПИЛИ:
Дутчак М.В., який повідомив, що відповідно до пункту 3.3. Положення про 

порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України, Організаційний 
комітет затверджує склад комісій, які здійснюватимуть реєстрацію учасників загальних 
зборів працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, у групах структурних підрозділів, відокремленому структурному підрозділі 
для виборів представників для участі у виборах ректора Національного університету 
фізичного виховання і спорту України. Враховуючи пропозиції керівників структурних 
підрозділів та відокремленого структурного підрозділу НУФВСУ Дутчак М. В. 
запропонував затвердити такий склад комісій:
П ерш а група (Адміністративно-управлінський персонал; апарат управління; 
обслуговуючий персонал; відділ забезпечення якості вищої освіти; навчально-методичний 
відділ; служба профорієнтаційної та інформаційної роботи; відділ інформаційних та 
інформаційних технологій; канцелярія; відділ кадрів; юридичний відділ; планово- 
фінансовий відділ; відділ міжнародних зв’язків; Центр підвищення кваліфікації та 
перепідготовки; відділ бухгалтерського обліку та звітності; відділ докторантури та 
аспірантури; бібліотека; відділ інформаційно-методичного забезпечення; редакційно- 
видавничий відділ; Центр спортивної травматології та відновлювальної медицини; 
науково-дослідний інститут; факультет здоров’я, фізичного виховання та туризму; 
факультет заочного навчання; факультет спорту та менеджменту; тренерський факультет):

\
БОЖУК
Наталія Михайлівна
ВОЛОСЮК
Анна Олександрівна
ГЕРАСИМЕНКО Світлана
Олегівна
ДЕНИСОВА
Лоліта Вікторівна
КРАВЧЕНКО
Тамара Петрівна
ОПАНАСЕНКО
Олена Михайлівна
ПЕТУНІНА
Наталія Юріївна
ПОЛТАВЕЦЬ
Тетяна Миколаївна
СТЕПАНЕНКО Анжеліка
Олексіївна

провідний фахівець деканату тренерського 
факультету
провідний фахівець відділу докторантури та 
аспірантури
начальник навчально-методичного відділу

завідувач відділу аспірантури та докторантури

заступник головного бухгалтера

заступник головного бухгалтера -  начальник 
планово-фінансового відділу 
провідний юрисконсульт

завідувач бібліотеки

начальник відділу кадрів

Д руга група (господарська частина; експлуатаційно-технічний відділ; відділ матеріально- 
технічного забезпечення; матеріально-технічний склад; служба головного інженера; відділ 
головного механіка; відділ головного енергетика; автогосподарство; служба по виконанню 
столярних робіт; комплекс спортивних баз; навчально-оздоровчий комплекс 
«Олімпійський стиль»; навчально-веслувальна база «Оболонь»; вело-лижна база; 
навчальний корпус № 1; навчальний корпус № 2; навчальний корпус № 3; навчальний 
корпус № 4; навчальний корпус № 5; навчальний корпус № 6; навчальний корпус № 9; 
студентське містечко НУФВСУ; ремонтно-будівельна група; відділ охорони):

БАЛАЦЬКА -  старший адміністратор НОК «Олімпійський стиль»
Г алина Карпівна
ВОРОНЮК -  адміністратор НОК «Олімпійський стиль»
Діана Миколаївна



ЖОВТЕНКО
Євгеній Олександрович
ЗАБУРАННИЙ
Сергій Вадимович
НАФАСОВА
Світлана Володимирівна
Нестеренко
Валентин Юрійович
П'ЯТИБОРЕЦЬ
Аліна Дмитрівна
СЛІПЧЕНКО
Ірина Олександрівна
ХОРІЩЕНКО
Олена Володимирівна

інструктор НОК «Олімпійський стиль»

провідний економіст відділу матеріально-технічного 
забезпечення
заступник директора комплексу спортивних баз

адміністратор НОК «Олімпійський стиль»

адміністратор НОК «Олімпійський стиль»

фахівець відділу матеріально-технічного 
забезпечення
провідний фахівець НОК «Олімпійський стиль»

Івано-Ф ранківський коледж  фізичного виховання
БРОШНЯК -  архіваріус
Марта Михайлівна
КУДРЯ -  практичний психолог
Христина Михайлівна
МАРШАКОВА -  юрисконсульт
Ірина Ігорівна
ПАНЬКІВ -  секретар-друкарка
Христина Василівна

УХВАЛИЛИ: затвердити такий склад комісій, які здійснюватимуть 
реєстрації учасників загальних зборів працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, у групах структурних підрозділів, 
відокремленому структурному підрозділі для виборів представників для участі у виборах 
ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України:

Перш а група (Адміністративно-управлінський персонал; апарат управління; 
обслуговуючий персонал; відділ забезпечення якості вищої освіти; навчально-методичний 
відділ; служба профорієнтаційної та інформаційної роботи; відділ інформаційних та 
інформаційних технологій; канцелярія; відділ кадрів; юридичний відділ; планово- 
фінансовий відділ; відділ міжнародних зв’язків; Центр підвищення кваліфікації та 
перепідготовки; відділ бухгалтерського обліку та звітності; відділ докторантури та 
аспірантури; бібліотека; відділ інформаційно-методичного забезпечення; редакційно- 
видавничий відділ; Центр спортивної травматології та відновлювальної медицини; 
науково-дослідний інститут; факультет здоров’я, фізичного виховання та туризму; 
факультет заочного навчання; факультет спорту та менеджменту; тренерський факультет):
БОЖУК
Наталія Михайлівна
ВОЛОСЮК
Анна Олександрівна
ГЕРАСИМЕНКО Світлана
Олегівна

провідний фахівець деканату тренерського 
факультету
провідний фахівець відділу докторантури та 
аспірантури
начальник навчально-методичного відділу

ДЕНИСОВА 
Лоліта Вікторівна 
КРАВЧЕНКО 
Тамара Петрівна 
ОПАНАСЕНКО 
Олена Михайлівна 
ПЕТУНІНА

-  завідувач відділу аспірантури та докторантури

-  заступник головного бухгалтера

-  заступник головного бухгалтера -  начальник 
планово-фінансового відділу

-  провідний юрисконсульт



Наталія Юріївна
ПОЛТАВЕЦЬ -  завідувач бібліотеки
Тетяна Миколаївна
СТЕПАНЕНКО Анжеліка -  начальник відділу кадрів
Олексіївна

Д руга група (господарська частина; експлуатаційно-технічний відділ; відділ матеріально- 
технічного забезпечення; матеріально-технічний склад; служба головного інженера; відділ 
головного механіка; відділ головного енергетика; автогосподарство; служба по виконанню 
столярних робіт; комплекс спортивних баз; навчально-оздоровчий комплекс 
«Олімпійський стиль»; навчально-веслувальна база «Оболонь»; вело-лижна база; 
навчальний корпус № 1; навчальний корпус № 2; навчальний корпус № 3; навчальний 
корпус № 4; навчальний корпус № 5; навчальний корпус № 6; навчальний корпус № 9; 
студентське містечко НУФВСУ; ремонтно-будівельна група; відділ охорони):
БАЛАЦЬКА -  старший адміністратор НОК «Олімпійський стиль»
Г алина Карпівна
ВОРОНЮК
Діана Миколаївна
ЖОВТЕНКО
Євгеній Олександрович
ЗАБУРАННИЙ
Сергій Вадимович
НАФАСОВА
Світлана Володимирівна
Нестеренко
Валентин Юрійович
П’ЯТИГОРЕЦЬ
Аліна Дмитрівна

адміністратор НОК «Олімпійський стиль»

інструктор НОК «Олімпійський стиль»

провідний економіст відділу матеріально-технічного 
забезпечення
заступник директора комплексу спортивних баз 

адміністратор НОК «Олімпійський стиль» 

адміністратор НОК «Олімпійський стиль»

СЛІПЧЕНКО 
Ірина Олександрівна 
ХОРІЩЕНКО 
Олена Володимирівна

фахівець відділу матеріально-технічного 
забезпечення
провідний фахівець НОК «Олімпійський стиль»

Івано-Ф ранківський коледж  фізичного виховання
БРОШНЯК -  архіваріус
Марта Михайлівна
КУДРЯ -  практичний психолог
Христина Михайлівна
МАРШАКОВА -  юрисконсульт
Ірина Ігорівна
ПАНЬКІВ -  секретар-друкарка
Христина Василівна

Результати голосування: «за» -  10; «проти» -  0; «утримались» -  0.
Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку документів, що посвідчують особу 
під час участі у заходах з проведення виборів ректора Національного університету 
фізичного виховання і спорту України.

ВИСТУПИЛИ:
Дутчак М.В., який повідомив, що відповідно до підпункту 15 пункту 3.2. Положення 

про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, Організаційний комітет затверджує перелік 
документів, що посвідчують особу, які виборець може пред’явити для отримання



бюлетеня для голосування. Враховуючи норми Закону України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус», Дутчак М. В. запропонував затвердити такий 
перелік документів:

паспорт громадянина України; 
паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
паспорт громадянина України (ГО - картка); 
тимчасове посвідчення громадянина України; 
посвідчення водія;
національний паспорт іноземного громадянина; 
паспорт іноземця для виїзду за кордон; 
картка мігранта; 
посвідчення біженця; 
пенсійне посвідчення; 
посвідчення працівника НУФВСУ; 
студентський квиток НУФВСУ.

УХВАЛИЛИ: затвердити такий перелік документів, що посвідчують особу під час 
участі у заходах з проведення виборів ректора Національного університету фізичного 
виховання і спорту України:

паспорт громадянина України; 
паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
паспорт громадянина України (ГО - картка); 
тимчасове посвідчення громадянина України; 
посвідчення водія;
національний паспорт іноземного громадянина; 
паспорт іноземця для виїзду за кордон; 
картка мігранта; 
посвідчення біженця; 
пенсійне посвідчення; 
посвідчення працівника НУФВСУ; 
студентський квиток НУФВСУ.

Результати голосування: «за» -  10; «проти» -  0; «утримались» -  0.
Рішення прийнято одноголосно.

Т. в.о. секретаря

Г олова М. В. Дутчак

Н. Ю. Петуніна

10 травня 2019 р.


