
ПРОТОКОЛ  № 3 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

від 18 квітня 2019 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

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

педагогічних наук, професор; 

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

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

3) Кузьма Анна Сергіївна – голова Студентської ради університету, студентка ІІІ курсу 

факультету спорту та менеджменту.  

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

наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

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) 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;  

11) 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: 

12) Борисова Ольга Володимирівна – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор 

наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

13) Коробейніков Георгій Валерійович – завідувач кафедри біомеханіки та спортивної 

метрології, доктор біологічних наук, професор; 

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 правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про схвалення проекту Положення про порядок акредитації громадських 

спостерігачів на виборах ректора Національного університету фізичного виховання 

і спорту України. 

2. Про схвалення проекту Положення про порядок організації роботи спостерігачів на 

виборах ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 

України. 

3. Про схвалення проекту Положення про порядок акредитації представників засобів 

масової інформації на виборах ректора Національного університету фізичного 

виховання і спорту України. 



4. Про схвалення проекту 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. 

 

 

 ВИСТУПИЛИ:  

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

положень: про порядок акредитації громадських спостерігачів на виборах ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; про порядок 

організації роботи спостерігачів на виборах ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України; про порядок акредитації представників засобів 

масової інформації на виборах ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України; 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. 

 

УХВАЛИЛИ:  
Схвалити запропонований порядок денний. 

 

Результати голосування: «за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту Положення про порядок акредитації 

громадських спостерігачів на виборах ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, що додається.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дутчак М.В., який запропонував схвалити проект Положення про порядок 

акредитації громадських спостерігачів на виборах ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України у запропонованій для обговорення редакції.      

 

 УХВАЛИЛИ:   
 Схвалити проект Положення про порядок акредитації громадських спостерігачів на 

виборах ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України та 

подати цей проект: 

 19 квітня 2019 року – на погодження профкому первинної профспілкової 

організації викладачів і співробітників університету; 

 22 квітня 2019 року – вченому секретарю університету для винесення на розгляд 

Вченої ради університету. 

  

Результати голосування: «за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно.  

 

2. СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту Положення про порядок організації роботи 

спостерігачів на виборах ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, що додається.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дутчак М.В., який запропонував схвалити проект Положення про порядок 

організації роботи спостерігачів на виборах ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України у запропонованій для обговорення редакції.      



 

 УХВАЛИЛИ:   
Схвалити проект Положення про порядок організації роботи спостерігачів на 

виборах ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України та 

подати цей проект: 

 19 квітня 2019 року – на погодження профкому первинної профспілкової 

організації викладачів і співробітників університету; 

 22 квітня 2019 року – вченому секретарю університету для винесення на розгляд 

Вченої ради університету. 

 

Результати голосування: «за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту Положення про порядок акредитації 

представників засобів масової інформації на виборах ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, що додається.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дутчак М.В., який запропонував схвалити проект Положення про порядок 

акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України у запропонованій для обговорення 

редакції.   

 

УХВАЛИЛИ:   
Схвалити проект Положення про порядок акредитації представників засобів 

масової інформації на виборах ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України та подати цей проект: 

 19 квітня 2019 року – на погодження профкому первинної профспілкової 

організації викладачів і співробітників університету; 

 22 квітня 2019 року – вченому секретарю університету для винесення на розгляд 

Вченої ради університету. 

 

Результати голосування: «за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту 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, що додається.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дутчак М.В., який запропонував схвалити проект 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 у запропонованій для обговорення редакції.      

 

УХВАЛИЛИ:   
Схвалити проект 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 та подати цей проект: 



 19 квітня 2019 року – на погодження профкому первинної профспілкової 

організації викладачів і співробітників університету; 

 22 квітня 2019 року – вченому секретарю університету для винесення на розгляд 

Вченої ради університету. 

 

Результати голосування: «за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова  

 

Секретар 
 

 

М. В. Дутчак  

 

О. А. Шинкарук    

 

18 квітня 2019 р. 


