
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ 

від 28 серпня 2019 р. 

 

Присутні: 8 осіб 

Відсутні:   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обговорення перспектив розвитку освітніх наукових програм: 

випускники аспірантури (Івановська О.Е., Кущенко О.О., Береговий М.В., 

Калінкіна О.Д., Бойко Д.М., Білий В.В., Калінкін К.Л., Бойко І.А., 

Міщенко В.С., Чередніченко П.П., Джевага В.В., Рашід Шерзад Афанді, 

Садовський О.О., Сергієнко В.П., Маліновський А.І., Михальчук А. Д.).  

2. Підготовка до проведення круглого столу серед молодих вчених 

НУФВСУ: доповідає Тронь М.А. 

3. Про відрахування аспіранта з аспірантури НУФВСУ: доповідає зав. 

відділу докторантури та аспірантури Денисова Л. В. 

 

 

 1.СЛУХАЛИ: випускників аспірантури, які зараз є науково-педагогічними 

працівниками різних кафедр НУФВСУ, а деякі нині є представниками 

роботодавців, щодо обговорення перспектив розвитку освітніх наукових програм. 

Було запропоновано збільшити кількість годин для відвідування лабораторій НДІ 

інституту у межах освітнього процесу; впровадити лояльну академічну 

мобільність; по можливості збільшити кількість годин на профільні дисципліни за 

рахунок зменшення годин на загальноосвітні; сприяти збільшенню кількості 

українських журналів включених до наукометричних баз Web of Science та Scopus 

та мотивації до публікацій у них. 

 УХВАЛИЛИ: взяти до уваги зазначені рекомендації і побажання; довести 

до відома гарантів програм, груп забезпечення якості вищої освіти та відділ 

докторантури та аспірантури з можливим подальшим корегування освітньо-

наукової програми та освітнього процесу її реалізації. 

 

 2.СЛУХАЛИ: члена Ради Троня М.А. про підготовку проведення круглого 

столу серед молодих вчених НУФВСУ. 

 УХВАЛИЛИ: розподілити повноваження щодо підготовки проведення 

круглого столу серед молодих вчених НУФВСУ конкретно по представникам 

відповідних кафедр. Поінформувати кафедри вузу.  

 

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

відрахування з аспірантури НУФВСУ за власним бажанням Чувашева Олексія 

Миколайовича аспіранта 2-го курсу, кафедри історії та теорії олімпійського 

спорту, форма навчання  з відривом від виробництва  (за держ. замовленням). 

Вільне обговорення. 



Після обговорення головуюча запропонувала перейти до голосування щодо 

відрахування аспіранта 2-го курсу Чувашева Олексія Миколайовича. 

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималися – 0. 

 

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

Товариства  молодих вчених НУФВСУ.  

 

УХВАЛИЛИ: підтримати  пропозицію про відрахування за власним 

бажанням з аспірантури НУФВСУ аспіранта 2-го курсу Чувашева Олексія 

Миколайовича кафедри історії та теорії олімпійського спорту, форма навчання  з 

відривом від виробництва  (за держ. замовленням). 

 

 

Голова Ради 

Товариства молодих вчених НУФВСУ       А. С. Оріховська                                                                                   

 

Секретар Ради  

Товариства молодих вчених НУФВСУ        М. М. Перегінець 

 

 


