
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ 

від 23 січня 2020 р. 

 

Присутні: 9 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про представлення плану роботи Ради Товариства молодих вчених 

НУФВСУ на 2020 рік: доповідає Голова Ради Оріховська А. С.  

2. Про внесення змін на сайт університету: доповідає Голова Ради 

Оріховська А. С. 

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

докторантури та аспірантури Денисова Л. В. 

4. Різне. 

 

 

 1. СЛУХАЛИ: Голову Ради Оріховську А. С. про розгляд плану роботи 

Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ на 2020 рік. Оріховська А.С. 

проінформувала присутніх про основні напрямки роботи Ради у 2020 році; 

зауважено на необхідності вдосконалення освітнього процесу для реалізації 

освітньо-наукових програм здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня,   посилення уваги на керівництві наукової роботи здобувачів, залученні їх 

до участі у науково-практичних конференціях. Мобілізувати здобувачів щодо 

подання статей до журналів, включених до наукометричних баз Web of Science та 

Scopus,тим самим сприяти підвищенню наукового авторитету університету. 

Вільне обговорення. 

Після обговорення головуюча Оріховська А. С. запропонувала перейти до 

голосування щодо затвердження плану роботи Ради Товариства молодих вчених 

НУФВСУ на 2020 рік. 

 Результати голосування: за – 9, проти – 0, утрималися – 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  затвердити план роботи Ради Товариства молодих вчених 

НУФВСУ на 2020 рік. 

 

2. СЛУХАЛИ: Голову Ради Оріховську А. С. про внесення оновленої 

інформації на офіційний сайт університету у рубрику Товариство молодих вчених.  

УХВАЛИЛИ: члена Ради Хуртика Д. назначити відповідальних за збір, 

обробку та комплектування інформації, щодо персональних даних кожного члена 

Ради та внесення оновленої інформації на сайт університету у розділі Товариство 

молодих вчених НУФВСУ у визначені терміни і слідкувати за змінами та 

правильності її викладу.  

 

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

поновлення на навчання в аспірантуру з 27 січня 2020 року Камінську Лілію-

Вероніку Ігорівну, аспірантку 2-го року навчання з відривом від виробництва 



кафедри теорії і методики фізичного виховання, після перебування у відпустці для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (наказ НУФВСУ від 

04.05.2018 р. № 246-ст «Про подовження відпустки». 

Вільне обговорення. 

Після обговорення головуюча Оріховська А. С. запропонувала перейти до 

голосування щодо поновлення на навчання в аспірантуру Камінську Лілію-

Вероніку Ігорівну. Результати голосування: за – 9, 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 27 січня 2020 року Камінську Лілію-Вероніку Ігорівну, аспірантку 2-

го року навчання з відривом від виробництва кафедри теорії і методики фізичного 

виховання.  

 

4.Різне: вільне обговорення. 

 

Голова Ради 

Товариства молодих вчених НУФВСУ       А. С. Оріховська                                                                                   

 

Секретар Ради  

Товариства молодих вчених НУФВСУ        М. М. Перегінець 

 

 


