
ПРОТОКОЛ  № 11 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

від 4 червня 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. Коробейніков Георгій Валерійович – завідувач кафедри біомеханіки та спортивної 

метрології, доктор біологічних наук, професор; 

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

факультету спорту та менеджменту; 

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

наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

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

доктор біологічних наук, доцент; 

8. Михальчук Андрій Дмитрович - голова профкому первинної профспілкової організації 

студентів та аспірантів; 

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

педагогічних наук, доцент; 

10. Петуніна Наталія Юріївна – провідний юрисконсульт; 

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: 

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

виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту; 

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

професор. 

 

 Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України є правочинним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження співвідношення наукових, науково-педагогічних та педагогічних 

штатних працівників, виборних представників з числа інших штатних працівників та 

виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року. 

 

2. Про затвердження списку 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, та передачу цього списку Виборчій 

комісії . 

 

3. Про порушення клопотання перед адміністрацією університету про забезпечення 

процедури проведення виборів ректора Національного університету фізичного 

виховання і спорту України 12 червня 2019 року. 

 
4. Про висновки комісії з попереднього розгляду та підготовки пропозицій на засідання 

Оргкомітету стосовно звернення кандидата на посаду ректора Національного 

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

15-653 від 29.05.2019 р.) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

УХВАЛИЛИ: схвалити запропонований порядок денний. 

Результати голосування: «за» – 13; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ:  

1.  Про затвердження співвідношення наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших штатних 

працівників та виборних представників з числа студентів для участі у виборах 

ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України 12 

червня 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дутчак М.В., який повідомив, що відповідно до підпункту 2 пункту 3.2.  

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, Організаційний комітет визначає 

співвідношення наукових, науково-педагогічних та педагогічних штатних працівників, 

виборних представників з числа інших штатних працівників, виборних представників з 

числа студентів згідно зі статтею 42 Закону України «Про вищу освіту» та їх кількість. На 

підставі рапорту відділу кадрів про кількість штатних наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників університету запропонував станом на 04 червня 2019 року 

затвердити таке співвідношення: 

Категорія виборців Кількість 

виборців 

Частка від загальної 

кількості виборців, % 

Штатні наукові, науково-

педагогічні та педагогічні 

працівники  

435 75,0 

Виборні представники з числа 

штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками  

 

 

56  

 

 

 

9,65 

Виборні представники з числа 

студентів  
89 15,35 

Всього: 580 100,0 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити кінцеве співвідношення категорій та кількість виборців, що візьмуть 

участь у виборах ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України 12 червня 2019 року: 



Категорія виборців Кількість 

виборців 

Частка від загальної 

кількості виборців, % 

Штатні наукові, науково-

педагогічні та педагогічні 

працівники  

435 75,0 

Виборні представники з числа 

штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками  

 

 

56  

 

 

 

9,65 

Виборні представники з числа 

студентів  
89 15,35 

Всього: 580 100,0 

 

Результати голосування: «за» – 13; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ:  

2. Про затвердження списку 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, та передачу цього списку 

Виборчій комісії . 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Шинкарук О.А. доповіла що у відповідності до пп. 11 п.3.2. Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, Організаційний комітет складає та передає 

Виборчій комісії не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів 

ректора Університету списки осіб, які мають право брати участь у голосуванні на виборах 

та відповідно до протоколу засідання організаційного комітету № 5 від 3 травня 2019 р.  

Складено список виборців, які візьмуть участь у виборах ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року,  у відповідності 

до пунктів 3.3. та 3.13. Положення про порядок виборів ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України з урахуванням кількості штатних 

наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників станом на 4 червня 2019 

року та результатів виборів представників з числа інших працівників та з числа студентів.   

Запропонувала доручити голові та секретареві Організаційного комітету 4 червня 

2019 р. передати Виборчій комісії списки осіб, які мають право брати участь у голосуванні 

на виборах. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити 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 (далі – список виборців), що 

додається. 

2. Доручити голові та секретареві Оргкомітету 4 червня 2019 р. розмістити список 

виборців на офіційному веб-сайті Національного університету фізичного 

виховання і спорту України та передати цей список Виборчій комісії; 

 

Результати голосування: «за» – 13; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 



 

СЛУХАЛИ:  

3. Про порушення клопотання перед адміністрацією університету про забезпечення 

процедури проведення виборів ректора Національного університету фізичного 

виховання і спорту України 12 червня 2019 року. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Шинкарук О.А. проінформувала, що для забезпечення процедури проведення 

виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України 12 

червня 2019 року у відповідності до Положення про порядок проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, Положення про виборчу комісію з проведення 

виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України 

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

введених в дію наказом університету від 08 квітня 2019 р. № 88 заг., та відповідно до 

наказу університету від 22 березня 2019 року № 75-заг. «Про організацію виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України» необхідно обладнати 

місце для проведення обрання ректора університету (Виборчою комісією визначено за 

такою адресую: м. Київ, вул. Фізкультури, 1, навчальний корпус № 1 НУФВСУ, фойє 

актової зали) прозорими скриньками для голосування, опломбованими та опечатаними 

паперовою стрічкою з печаткою Університету або його відокремленого структурного 

підрозділу, місце видачі бюлетенів – столами та стільцями, кабінами для таємного 

голосування, в яких передбачити належне освітлення та засоби для заповнення бюлетеня 

для голосування, передбачити наявність питної води. Окрім цього необхідно забезпечити 

Виборчу комісію оргтехнікою та її обслуговуванням, необхідною кількістю малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, відеозасобами (відеокамерами) для фіксування процесу 

голосування та підрахунку голосів Виборчої комісії; громадський порядок в місцях 

проведення голосування та підрахунку бюлетенів з 8.00 12.06.2019 р. до закінчення 

підрахунку голосів. 

Дутчак М.В. запропонував доручити секретареві Організаційного комітету, 

підготувати лист та порушити клопотання перед адміністрацією університету про 

забезпечення процедури проведення виборів ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України  12.06.2019 р. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Порушити клопотання перед адміністрацією університету про забезпечення 

процедури проведення виборів ректора Національного університету фізичного 

виховання і спорту України 12.06.2019 р. та доручити секретареві 

Організаційного комітету  підготувати та спрямувати відповідний лист. 

 

Результати голосування: «за» – 13; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ:  

4. Про висновки комісії з попереднього розгляду та підготовки пропозицій на 

засідання Оргкомітету стосовно звернення кандидата на посаду ректора Національного 

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

15-653 від 29.05.2019 р.) 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ:  

Шинкарук О.А. проінформувала, що надійшов лист-звернення від кандидата  на 

посаду ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України, 

професора Булатової М. М. (вх. № 15-653 від 29.05.2019 р.) та за рішенням 

Організаційного комітету (протокол № 9 від 31 травня 2019 р.) для його розгляду та 

надання пропозицій створено комісію у складі 4 членів організаційного комітету: 

Шинкарук О. А., Петуніна Н. Ю., Воробйов М. І., Михальчук А. Д. 

Комісія підготувала на розгляд Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України відповідні пропозиції, 

що додаються. 

 Петуніна Н.Ю. підкреслила, що при підготовці пропозицій було звернено увагу 

кандидата на посаду ректора університету на те, що Організаційний комітет має право 

діяти лише в межах законодавства України та виконувати покладені на нього завдання і 

функції без перевищення своїх повноважень. Організаційний комітет на своїх засіданнях 

розглядаючи питання і приймаючи рішення забезпечує рівність прав учасників виборів на 

основі загальноприйнятих понять: надання рівних можливостей для всіх учасників 

виборчого процесу; недопущення обмежень чи привілеїв для будь-якого з учасників 

виборчого процесу; рівним та неупередженим ставленням до кандидатів на посаду 

ректора університету. 

 Члени Організаційного комітету підтримали підготовлені висновки. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Схвалити висновки комісії з попереднього розгляду та підготовки пропозицій на 

засідання Оргкомітету стосовно звернення кандидата на посаду ректора Національного 

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

15-653 від 29.05.2019 р.) та доручити голові та секретареві Оргкомітету підготувати та 

спрямувати лист-відповідь кандидату на посаду ректора, професору Булатовій М.М.. 

 

 

 

 

Голова  

  

 

М. В. Дутчак  

 

 

Секретар 

 

 

О. А. Шинкарук  

 

 

 

 

  

 

   

4 червня 2019 р.  


