
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ 

від 22 січня 2019 р. 

 

Присутні: 11 осіб 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про висунення кандидатури А.С. Оріховської на посаду голови 

Товариства молодих вчених НУФВСУ. Відкрите голосування : доповідає 

зав. відділу докторантури та аспірантури Денисова Л. В. 

2. Вибір кандидатів до Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ: 

доповідає Оріховська А.С. 

3. Представлення плану роботи Товариства молодих вчених НУФВСУ на 

2019 рік: доповідає Оріховська А.С. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: зав. відділу докторантури та аспірантури Денисову Л. В. про 

висунення кандидатури А.С. Оріховської на посаду голови Товариства молодих 

вчених НУФВСУ.  

 

Оріховська А.С. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного 

виховання і спорту України. 

2013 році закінчила Полтавський інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» за спеціальністю фізична 

реабілітація і здобула кваліфікацію – магістр з фізичної реабілітації; 

2014 – 2016 рр. – провідний фахівець відділу аспірантури та докторантури 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; 

2016–2018 рр. – викладач кафедри фізичної реабілітації Національного 

університету фізичного виховання і спорту України 

з 2018 – викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного 

університету фізичного виховання і спорту України. 

 У 2018 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з фізичного виховання та спорту з теми «Побудова програм з 

фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху». 

У 2016 нагороджена дипломом лауреата премії Київського міського голови 

за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва, в 

номінації «наукові досягнення» також у цьому ж році відзначена почесною 

грамотою Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» 

за багаторічну плідну роботу, вагомий внесок у розвиток фізичної культури та 

спорту серед інвалідів з вадами розумового і фізичного розвитку. 

Брала участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних 

форумах, конференціях і конгресах, як їх організатор та учасник. 



Співпрацює з українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт». Постійно бере участь як суддя-класифікатор серед дітей з 

порушенням фізичного і розумового розвитку. 

Вільне обговорення. 

Після обговорення головуюча запропонувала перейти до голосування щодо 

затвердження А.С. Оріховської на посаду голови Товариства молодих вчених 

НУФВСУ.  

Результати голосування: за – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

УХВАЛИЛИ: затвердити А.С. Оріховську на посаду голови Товариства 

молодих вчених НУФВСУ.  

 

2. СЛУХАЛИ: Оріховську А.С. про представлення кандидатів до складу 

Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ.  

 

Склад Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ 

Голова Ради: 

1. Оріховська А. С. – к.н.фіз.вих., викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії. 

Заступник голови: 

2. Ричок Т. М. – к.н.фіз.вих., викладач кафедри біомеханіки та спортивної 

метрології. 

Секретар Ради: 

3. Перегінець М. М. – к.н.фіз.вих., викладач кафедри теорії і методики фізичного 

виховання. 

Члени Ради: 

4. Гапонова Л. Ю. – аспірант кафедри історії та теорії олімпійського спорту. 

5. Гончаренко О. Ю. – аспірант кафедри медико-біологічних дисциплін. 

6. Кравчук Л. Д. – к.н.фіз.вих., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії. 

7. Поліщук А. О. – аспірант кафедри медико-біологічних дисциплін. 

8. Русанова О. М. – к.н.фіз.вих., доцент кафедри водних видів спорту. 

9. Тронь Р. А. – к.н.фіз.вих., доцент кафедри медико-біологічних дисциплін. 

10. Улан А. М. – к.н.фіз.вих., викладач кафедри історії та теорії олімпійського спорту. 

11. Хуртик Д. В. – к.н.фіз.вих., старший викладач кафедри легкої атлетики, зимових 

видів та велосипедного спорту. 

 

Результати голосування: за – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 



УХВАЛИЛИ: затвердити представлені кандидатури до Ради Товариства 

молодих вчених НУФВСУ. 

 

3. СЛУХАЛИ: Оріховську А.С. про представлення плану роботи Товариства 

молодих вчених НУФВСУ на 2019 рік. Презентація основних напрямків діяльності 

Товариства молодих вчених НУФВСУ.    

Вільне обговорення. Внесення змін та корективів до плану роботи 

Товариства молодих вчених. 

 

УХВАЛИЛИ:  з метою вдосконалення роботи Товариства молодих вчених 

та гідного представництва нашого університету в сфері науки і освіти, як на 

національному, так і на міжнародному рівнях затвердити план роботи Товариства 

молодих вчених НУФВСУ на 2019 рік. 

 

 

Голова Ради 

Товариства молодих вчених НУФВСУ         

 

 

Секретар Ради                                                                            

Товариства молодих вчених НУФВСУ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


