
рішЕння
Вчено.і. ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

з питання: «Про затвердження оновленого персонального скщду
Ради з питань фізично.і. культури і спорту Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна»
від 25 жовтня 2021 року, протокол № 11

Заслухавши  виступ  проректора з  науково-педагогічноЇ роботи Анатолія
БАБІЧЕВА  з  питання  «Про  затвердження  оновленого  персонального  складу
Ради   з   питань   фізично.і.   культури   і   спорту   Харківського   національного
університету імені В.Н. Каразіна», у зв'язку з кадровими змінами в керівництві
та структурних підрозділах університету, Вчена рада ухваjіила :

1.  Затвердити   оновлений   персональний   склад  Ради   з   питань   фізично.і.
культури   і   спорту   Харківського   національного   університету   імені
В. Н. Каразіна (додається).

2.  Підготувати наказ про введення в дію рішення Вчено.і. ради Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.
Відповідальний:   проректор   з  науково-педагогічноЇ  роботи  Анатолій

БАБІчЕв
Термін вuконання.. до о5.11.2021 року



Рада з питань фізичної культури і спорту 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

1. Бабічев А. В. – проректор з науково-педагогічної роботи, Голова Ради; 

2. Блиндюк В. С. – проректор з економічних та соціальних питань; 

3. Темченко В. О. – завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, 

секретар Ради; 

4. Бортникова Д. О. – Голова Первинної профспілкової організації студентів, 

аспірантів і докторантів; 

5. Бурко В. Л. – директор Тенісного клубу «Унікорт»; 

6. Голтвянський А. В. – Голова Первинної профспілкової організації 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

7. Горулько В. В. – фахівець навчального центру соціально-виховної та 

позаосвітньої діяльності Управління якості освіти; 

8. Громико О. І. – начальник відділу кадрів; 

9. Гученко І. П. – директор спортивно-оздоровчого центру; 

10. Коваль В. О. – старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту; 

11. Ковтун О. В. – доцент кафедри фізичного виховання і спорту; 

12. Козак В. – голова Студентської ради студмістечка; 

13. Литовченко М. А. – старший лаборант кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій, золота призерка Паралімпійських ігор;  

14. Луговський С. І. – директор Навчально-спортивного комплексу 

«Каразінський»; 

15.  Олійник Д. В. – головний інженер; 

16. Полянська Т. О. – директор  спортивного клубу фехтування та фітнесу 

«Уніфехт»; 

17. Родіонов В. В. – директор футбольного клубу «Універ-Локо»; 

18. Чередниченко Т. О. – директор навчального центру соціально-виховної та 

позаосвітньої діяльності Управління якості освіти; 

19. Шевченко В. С. – заступник голови Студентської ради університету; 

20.  Директор Навчально-спортивного центру «Каразінський» (за посадою); 

21.  Директор спортивного клубу стрільби з луку (за посадою); 

22. Директор спортивного клубу атлетизму та єдиноборств (за посадою). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


