
ПРОТОКОЛ  № 7 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

від 24 травня 2019 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

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

наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

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

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

3. Коробейніков Георгій Валерійович – завідувач кафедри біомеханіки та спортивної 

метрології, доктор біологічних наук, професор; 

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

факультету спорту та менеджменту; 

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

доктор біологічних наук, доцент; 

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. Пасічняк Любомир Васильович – директор Івано-Франківського коледжу фізичного 

виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту; 

9. Петуніна Наталія Юріївна – провідний юрисконсульт; 

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

професор; 

11. Степаненко Анжеліка Олексіївна – начальник відділу кадрів; 

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

медичних наук, професор.  

13. Шинкарук Оксана Анатоліївна – завідувач кафедри інноваційних та інформаційних 

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

професор. 

 

ВІДСУТНІ НА ЗАСІДАННІ: 

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

педагогічних наук, професор; 

2. Лазарєва Олена Борисівна – завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії, 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 утворення виборчої дільниці та дільничної виборчої комісії у Івано-

Франківському коледжі фізичного виховання НУФВСУ для   виборів ректора 

університету 12 червня 2019 р.  

 ВИСТУПИЛИ:  

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

про утворення виборчої дільниці та дільничної виборчої комісії у Івано-Франківському 

коледжі фізичного виховання НУФВСУ для виборів ректора університету 12 червня             

2019 р.. 

УХВАЛИЛИ: схвалити запропонований порядок денний. 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 1. 

Рішення прийнято більшістю голосів. 



 

СЛУХАЛИ: 1. Про утворення виборчої дільниці та дільничної виборчої комісії у Івано-

Франківському коледжі фізичного виховання НУФВСУ для   виборів ректора 

університету 12 червня 2019 р.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пасічняк Л.В. звернувся до організаційного комітету з проведення виборів 

ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України з проханням 

утворити у Івано-Франківському коледжі фізичного виховання НУФВСУ виборчу 

дільницю за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. гетьмана Мазепи, 142-А (актова зал) та 

дільничну виборчу комісію у відповідності до п.25 Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, 

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

пункту 3.11 Положення про порядок проведення виборів ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України  та з метою раціонального 

використання коштів, дотримання оптимального темпу навчального процесу та 

невтручання у розклад занять. 

Зазначив, що кандидатури дільничної виборчої комісії було обговорено на 

засіданні трудового колективу коледжу та рекомендовано у такому складі: 

1. Брошняк Марта Михайлівна – архіваріус; 

2. Вознюк Світлана Григорівна – заступник директора з виховної роботи; 

3. Князюк Тетяна Василівна – фахівець відділу працевлаштування; 

4. Кудря Христина Михайлівна – практичний психолог; 

5. Маршакова Ірина Ігорівна – юрисконсульт; 

6. Паньків Христина Василівна – секретар-друкарка; 

7. Пожар Юрій Михайлович – завідувач господарством. 

 

Платонов В.М. Хто запропонував кандидатів до складу дільничної виборчої 

комісії? 

Пасічняк Л.В. – кандидатури дільничної виборчої комісії було запропоновано та 

обговорено трудовим колективом коледжу. 

Платонов В.М. – Ви зазначили, що у виборах ректора будуть брати участь 132 

представника коледжу. Знайомі вони з кандидатами та взагалі з колективом університету. 

Пасічняк Л.В. – Колектив коледжу знайомий  з колективом університету, в курсі 

всіх подій та працює як інші підрозділи університету.  

Платонов В.М. – Яка була процедура обрання Вас на посаду директора коледжу? 

Пасічняк Л.В. – відповідно до положення про коледж, як структурний підрозділ 

університету, було оголошено конкурс, який проводив університет,  мою кандидатуру 

було розглянуто на зборах колективу коледжу та надано відповідні пропозиції, а 

педагогічною радою коледжу були висловлені рекомендації про моє призначення. Вчена 

рада університету таємним голосуванням обрала мене на посаду директора коледжу. 

Степаненко А.О.  підтвердила озвучену процедуру обрання директора коледжу.  

Платонов В.М. зазначив, що відокремлений підрозділ є новим утворенням, тоді як 

Івано-Франківський коледж був приєднаний до університету формально та не може 

голосувати та впливати на процес виборів ректора університету. 

Дутчак М.В. надав інформацію, що відокремлений підрозділ університету – Івано-

Франківський коледж фізичного виховання, було не приєднано, а саме утворено 

відповідним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Такий статус 

коледжу зафіксовано і в чинному Статуті університету. Отже, всі працівники коледжу є 

працівниками університету і мають всі права щодо участі у виборах ректора університету 

відповідно до нормативно-правових документів: Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, 

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

Положення про порядок проведення виборів ректора Національного університету 



фізичного виховання і спорту України. Аналіз проведення виборів ректорів в інших 

закладах вищої освіти, де є відокремлені структурні підрозділи, засвідчив, що працівники 

та студенти таких підрозділів беруть участь у виборах. Саме для цього створюються 

окремі виборчі дільниці та  дільничні виборчі комісії. 

 

Михальчук А.Д., Шахліна Л.Г. – запропонували підтримати рішення щодо 

утворення виборчої дільниці та дільничної виборчої комісії у Івано-Франківському 

коледжі фізичного виховання НУФВСУ для  виборів ректора університету 12 червня 2019 р. 

та винести на голосування. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Утворити виборчу дільницю у Івано-Франківському коледжі фізичного 

виховання НУФВСУ для виборів ректора університету 12 червня 2019 р. за адресою: м. 

Івано-Франківськ, вул. гетьмана Мазепи, 142-А (актова зал). 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Платонов В. М. не голосував.  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

2. Утворити дільничну виборчу комісію у Івано-Франківському коледжі 

НУФВСУ з проведення виборів ректора університету 12 червня 2019 р. та порушити 

клопотання перед в.о. ректора університету про затвердження її складу: 

Брошняк Марта Михайлівна – архіваріус; 

Вознюк Світлана Григорівна – заступник директора з виховної роботи; 

Князюк Тетяна Василівна – фахівець відділу працевлаштування; 

Кудря Христина Михайлівна – практичний психолог; 

Маршакова Ірина Ігорівна – юрисконсульт; 

Паньків Христина Василівна – секретар-друкарка; 

Пожар Юрій Михайлович – завідувач господарством. 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 Платонов В. М. не голосував.  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

 

 

Голова  

 

Секретар 

 

 

М. В. Дутчак  

 

О. А. Шинкарук  
   

 

 

24 травня 2019 р. 


