
Витяг з протоколу №1 

Зборів трудового колективу  

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

м. Київ        15 січня 2021 року 
 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 11.00 – 13.00 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: дистанційно. 

 

ПРИСУТНІ: 64 делегати від усіх структурних підрозділів Факультету 

(загальна кількість обраних – 64 особи). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

4. Про обрання делегатів на Конференцію трудового колективу Університету 

згідно із затвердженими квотами. 
 

 

 ІV. СЛУХАЛИ: Про обрання делегатів на Конференцію трудового 

колективу Університету згідно із затвердженими квотами. 

 

ВИСТУПИЛА:  

Яценко Світлана Петрівна, голова Зборів трудового колективу, яка 

зазначила, що згідно із затвердженими квотами потрібно обрати 20 делегатів 

на Конференцію трудового колективу Університету, з яких 19 науково-

педагогічних, наукових та  педагогічних працівників і 1 особа з числа інших 

категорій працівників.  
Попередньо від кафедри спорту та фітнесу надійшла пропозиція 

обрати делегатами на Конференцію трудового колективу: 

1. Білецьку Вікторію Вікторівну – завідувача кафедри спорту та фітнесу; 

2. Волощенка Юрія Миколайовича – старшого викладача кафедри спорту 

та фітнесу; 

3. Єретика Анатолія Анатолійовича – доцента кафедри спорту та фітнесу; 

4. Кожанову Ольгу Сергіївну – доцента кафедри спорту та фітнесу; 

5. Коржа Євгенія Миколайовича - старшого викладача кафедри спорту та 

фітнесу; 

6. Лахтадир Олену Володимирівну - старшого викладача кафедри спорту 

та фітнесу; 

7. Петрову Наталію Вікторівну - викладача кафедри спорту та фітнесу. 

8. Поляничко Олену Миколаївну – доцента кафедри спорту та фітнесу; 
 

Від кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології: 



1. Іващенка Сергія Миколайовича - професора кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології; 

2. Лисенко Олену Миколаївну - професора кафедри фізичної реабілітації та 

біокінезіології; 

3. Неведомську Євгенію Олексіївну - доцента кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології; 

4. Савченка Валентина Михайловича – завідувача кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології; 

5. Тимчик Олесю Володимирівну - доцента кафедри фізичної реабілітації 

та біокінезіології. 
 

Від кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту: 

1. Головач Інну Іванівну – заступника декана з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи; 

2. Комоцьку Оксану Сергіївну – заступника декана з науково-методичної 

та навчальної роботи; 

3. Лопатенка Георгія Олеговича – декана Факультету; 

4. Співак Марину Леонідівну – старшого викладача кафедри фізичного 

виховання і педагогіки спорту; 

5. Ярмолюк Олену Володимирівну – доцента кафедри фізичного виховання 

і педагогіки спорту; 

6. Ясько Лілію Володимирівну – завідувача кафедри фізичного виховання і 

педагогіки спорту. 

 

Від інших структурних підрозділів: 

1. Пилипченко Наталію Миколаївну – помічника декана з ІКТ. 
 

Інших пропозицій не надійшло. 

 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

Рішення прийнято. 
 

УХВАЛИЛИ:  
 

Делегувати на Конференцію трудового колективу: 
 

1. Білецьку Вікторію Вікторівну – завідувача кафедри спорту та фітнесу; 

2. Волощенка Юрія Миколайовича – старшого викладача кафедри спорту 

та фітнесу; 

3. Головач Інну Іванівну – заступника декана з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи; 

4. Єретика Анатолія Анатолійовича – доцента кафедри спорту та фітнесу; 



5. Іващенка Сергія Миколайовича - професора кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології; 

6. Кожанову Ольгу Сергіївну – доцента кафедри спорту та фітнесу; 

7. Комоцьку Оксану Сергіївну – заступника декана з науково-методичної 

та навчальної роботи; 

8. Коржа Євгенія Миколайовича - старшого викладача кафедри спорту та 

фітнесу; 

9. Лахтадир Олену Володимирівну - старшого викладача кафедри спорту 

та фітнесу; 

10. Лисенко Олену Миколаївну - професора кафедри фізичної реабілітації та 

біокінезіології; 

11. Лопатенка Георгія Олеговича – декана Факультету; 

12. Неведомську Євгенію Олексіївну - доцента кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології; 

13. Петрову Наталію Вікторівну - викладача кафедри спорту та фітнесу; 

14. Пилипченко Наталію Миколаївну – помічника декана з ІКТ; 

15. Поляничко Олену Миколаївну – доцента кафедри спорту та фітнесу; 

16. Савченка Валентина Михайловича – завідувача кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології; 

17. Співак Марину Леонідівну – старшого викладача кафедри фізичного 

виховання і педагогіки спорту; 

18. Тимчик Олесю Володимирівну - доцента кафедри фізичної реабілітації 

та біокінезіології; 

19. Ярмолюк Олену Володимирівну – доцента кафедри фізичного виховання 

і педагогіки спорту; 

20. Ясько Лілію Володимирівну – завідувача кафедри фізичного виховання і 

педагогіки спорту. 

 

 

Голова зборів  

трудового колективу 

Факультету здоров’я,  

фізичного виховання і спорту                                                  Світлана ЯЦЕНКО 

 

 

 

Секретар зборів                                                         

трудового колективу                                                                 

Факультету здоров’я,  

фізичного виховання і спорту                                                      Олеся ТИМЧИК 

 

 


