
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ 

від 4 грудня 2019 р. 

 

Присутні: 10 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Підведення підсумків діяльності Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ 

за 2019 рік: доповідає Голова Ради Оріховська А.С. 

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

докторантури та аспірантури Денисова Л. В. 

 

 1. СЛУХАЛИ: Голову Ради Оріховську А.С. про підсумки діяльності Ради 

Товариства молодих вчених НУФВСУ за 2019 рік. Було надано відомості про 

науково-дослідну роботу Товариства Молодих вчених університету; про 

організацію і участь у Міжнародних наукових конгресах, конференціях, семінарах, 

форумах та виставках; про співробітництво з міжнародними фондами і 

організаціями за програмами наукових обмінів та стажувань Молодих вчених 

університету, аспірантів і докторантів; про науково-видавнича діяльність та обмін 

публікаціями та результатами наукових досліджень; про Міжнародне наукове 

співробітництво.  

Молоді вчені університету брали участь в наукових заходах, які 

проводилися на базі університету та за його межами. Зокрема, в ХІІ Міжнародній 

конференції молодих учених «Молодь та олімпійський рух» з доповідями 

виступили понад 100 молодих вчених та Міжнародній конференції «Сталий 

розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи». 

Протягом 2019 року найкращі аспіранти університету відряджалися на 

наукові конференції різних рівнів.  

З метою розширення наукової діяльності аспірантів та докторантів вузу, 

створення умов для їх творчого зростання, забезпечення підтримки, створення 

ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, 

активізації науково-дослідної роботи в Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України (НУФВСУ) науково-дослідна робота аспірантів і 

докторантів проводилася  в рамках навчального та позанавчального процесів. 

Міжнародне наукове співробітництво Товариства Молодих вчених 

НУФВСУ охоплює наукові контакти з низкою організацій: Державний 

університет фізичної культури і спорту Республіки Молдова (Республіка 

Молдова), Латвійська академія спортивної педагогіки (Латвія), Уханьський 

університет спорту (Китай), Європейськими олімпійськими комітетами, 

Міжнародна олімпійська академія. 

Налагоджена співпраця з Національним олімпійським комітетом України, 

Олімпійською Академією України, Національною академією наук України, 

Національною академією педагогічних наук України, Українською академією 



наук, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом 

фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України та ін. 

Актуальним завданням залишається подальша співпраця із закордонними 

освітніми і науковими закладами на підставі укладених угод та пошук нових 

партнерів, здійснення спільних інноваційних проектів із зарубіжними партнерами 

та підвищення науково-видавничої діяльність Товариста Молодих вчених. 

 

Вільне обговорення. 

 

УХВАЛИЛИ: підготувати річний звіт роботи Ради Товариства молодих 

вчених НУФВСУ за 2019 рік.  

 

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

поновлення на навчання в аспірантуру з 06.12.19 р. Степаненка Олега Олеговича, 

аспіранта 2-го року навчання з відривом від виробництва кафедри професійного, 

неолімпійського та адаптивного спорту, після перебування у відпустці для догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

 

Вільне обговорення. 

Після обговорення головуюча Оріховська А. С. запропонувала перейти до 

голосування щодо поновлення на навчання в аспірантуру Степаненка Олега 

Олеговича. 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 06.12.19 р. Степаненка Олега Олеговича, аспіранта 2-го року 

навчання з відривом від виробництва кафедри професійного.  

 

 

 

 

 

Голова Ради 

Товариства молодих вчених НУФВСУ       А. С. Оріховська                                                                                   

 

Секретар Ради  

Товариства молодих вчених НУФВСУ        М. М. Перегінець 

 

 

 

 

 

 


