
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ 

від 26 червня 2019 р. 

 

Присутні: 10 осіб 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про наукові доробки здобувачів та задоволеність освітнім процесом на 

третьому рівні вищої освіти: доповідають аспіранти вузу (Воронова В.Я., 

Підгайна В.О., Клецкова О.М., Костенко В.П.,Згурський А.А., Брушко 

В.В., Шестопал Н.О.,Терещенко А.В., Гончаренко О.Ю., Поліщук А.О., 

Покас Б.В., Тітенко Д.П., Кравченко О.О, Чебанова К.В.). 

2. Підведення підсумків діяльності Товариства молодих вчених НУФВСУ за 

І півріччя 2019 року: доповідає Голова Товариства Оріховська А. С. 

3. Про поновлення на навчання в аспірантуру: доповідає зав. відділу 

докторантури та аспірантури Денисова Л. В. 

 

        1. СЛУХАЛИ: аспірантів вузу про їх наукові досягнення та задоволеність 

освітнім процесом на третьому рівні вищої освіти. Було представлено кількість 

публікацій, виступів на науково-методичних конференціях різних рівнів, грантів 

та патентів.  

         УХВАЛИЛИ: сприяти підвищенню кількості публікацій аспірантів у 

фахових виданнях та поданням статей до журналів, включених до наукометричних 

баз Web of Science та Scopus та аналогічного рівня). Отримані пропозиції та 

побажання щодо освітнього процесу на третьому рівні вищої освіти надати до 

відділу аспірантури та докторантури та гарантам програм. Сприяти перегляду 

ОНП (освітньо-наукових програм) і за необхідності внести відповідні корективи.  

 

2. СЛУХАЛИ: Голову Товариства Оріховську А. С. про підведення 

підсумків діяльності Товариства молодих вчених НУФВСУ за І півріччя 2019 

року. Були зазначені основні аспекти діяльності згідно плану роботи, а саме: 

обговорення законопроектів та наказів у сфері науки та техніки; заходи щодо 

співробітництва з Товариствами та Радами молодих вчених ЗВО України та 

Всеукраїнською спілкою молодих вчених та новаторів; результати підготовки 

документів та подання до призначення іменних стипендій, грандів. 

УХВАЛИЛИ: взяти до уваги підсумки діяльності Товариства молодих 

вчених НУФВСУ за І півріччя.  

 

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

поновлення на навчання в аспірантуру з 01 серпня 2019 року Чеверди Анастасії 

Олегівни, аспірантки 3-го року навчання без відриву від виробництва кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації, після перебування у відпустці для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку (наказ НУФВСУ від 17.10.2018. 

№ 650-ст). 



Вільне обговорення. 

Після обговорення головуюча запропонувала перейти до голосування щодо 

поновлення на навчання в аспірантуру з 01 серпня 2019 року Чеверди Анастасії 

Олегівни, аспірантки 3-го року навчання без відриву від виробництва кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації.  

Результати голосування: за – 10, проти – 0, утрималися – 0. 

 

Відповідно частини 7 статті 41 Закону України «Про вищу освіту», 

Товариства  молодих вчених НУФВСУ  

УХВАЛИЛИ: підтримати  пропозицію про поновлення на навчання в 

аспірантуру з 01 серпня 2019 року Чеверди Анастасії Олегівни, аспірантки 3-го 

року навчання без відриву від виробництва кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації. 

Рішення Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ винести на розгляд 

Вченої ради НУФВСУ. 

 

 

 

 

Голова Ради 

Товариства молодих вчених НУФВСУ       А. С. Оріховська                                                                                   

 

Секретар Ради                                                                            

Товариства молодих вчених НУФВСУ   М. М. Перегінець 

 

 

 


