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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

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

ПЕТУШНА 
Наталія Юріївна

провідний фахівець деканату 
тренерського факультету 
провідний фахівець відділу 
докторантури та аспірантури 
начальник навчально-методичного 
відділу * г
завідувач відділу аспірантури та 
докторантури 4
заступник головного бухгалтера

заступник головного бухгалтера -  
начальник планово-фінансового 
відділу
провідний юрисконсульт



завідувач бібліотекиПОЛТАВЕЦЬ 
Тетяна Миколаївна 
СТЕПАНЕНКО -  начальник відділу кадрів
Анжеліка 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; Ремонтно-будівельна група; Відділ охорони):

БАЛАЦЬКА 
Г алина Карпівна 
ВОРОНЕЖ 
Діана Миколаївна 
ЖОВТЕНКО 
Євгеній Олександрович 
ЗАБУРАННИЙ 
Сергій Вадимович

НАФАСОВА
Світлана Володимирівна
Нестеренко
Валентин Юрійович
П'ЯТИГОРЕЦЬ
Аліна Дмитрівна
СЛІПЧЕНКО
Ірина Олександрівна
ХОРІЩЕНКО
Олена Володимирівна

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

Івано-Ф ранківський коледж  фізичного виховання
БРОШНЯК 
Марта Михайлівна 
КУДРЯ
Христина Михайлівна 
МАРШАКОВА 
Ірина Ігорівна 
ПАНЬКІВ 
Христина Василівна

-  архіваріус

-  практичний психолог

юрисконсульт

-  секретар-друкарка


