


 

5. Організовано та проведено Ден здоров’я 11.09.2019 

На свіжому повітрі 

біля річки Десни 

«Ми  за здоров’я і здоровий спосіб життя». 

Під таким гаслом у середу 11 вересня в 

рамках святкування Всесвітнього дня 

туризму й Дня фізичної культури та спорту 

«озброївшись» позитивом, студенти разом з 

викладачами провели спортивне свято на 

свіжому повітрі біля річки Десни 

Спортивний 

комітет 

6. Літературно-мистецьке свято «Примчу на 

білому коні» з нагоди 55-ліття відомого 

українського письменника і журналіста, 

президента Міжнародної літературно-

мистецької Академії України, редактора 

обласної газети «Чернігівщина: новини і 

оголошення» Сергія Дзюби та 30-річчя його 

творчої діяльності. 

 

20.09.2019 

Чернігівська обласна 

наукова бібліотеці 

імені В. Короленка 

20 вересня студенти та викладачі 

Чернігівського інституту МАУП відвідали 

літературно-мистецьке свято «Примчу на 

білому коні» з нагоди 55-ліття відомого 

українського письменника і журналіста, 

президента Міжнародної літературно-

мистецької Академії України, редактора 

обласної газети «Чернігівщина: новини і 

оголошення» Сергія Дзюби та 30-річчя його 

творчої діяльності. 

Культурно-

масовий комітет 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Могутній майстер української мови і 

благородний поет» (до 200-річчя від дня 

народження Пантелеймона Куліша). 

 

25.09.2019 

Чернігівський  

літературно-

меморіальний музей-

заповідник  

М.М. Коцюбинського 

25 вересня 2019 року в Чернігівському 

літературно-меморіальному музею-

заповіднику М.М. Коцюбинського відбулась 

всеукраїнська науково-практична 

конференція «Могутній майстер української 

мови і благородний поет» (до 200-річчя від 

дня народження Пантелеймона Куліша).  

Комітет з питань 

освіти і науки 

8. Круглий стіл з представниками 

підприємницьких структур міста на тему: 

«Наука та бізнес: реалії та перспективи 

співпраці» 

 

30.09.2019 

Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

керівників державних 

підприємств, установ і 

Студенти зустрілись з представниками 

підприємницьких структур міста Чернігова, 

де в рамках круглого столу розглянули 

практичні питання стосовно науки та 

бізнесу. 

Комітет з питань 

освіти і науки 



організацій 

(Сіверський центр 

післядипломної 

освіти) 

Жовтень 

1. Круглий стіл на тему: «Фінансові системи 

провідних країн світу» 

02.10.2019 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

Студенти обговорювали різні моменти 

грошового обігу в різних країнах світу. 

Комітет з питань 

освіти і науки 

2. Студенти Чернігівського інституту МАУП  

відвідали Антонієві печери  

 

03.10.2019 

Підземний комплекс 

Антонієви печери 

 

3 жовтня 2019 року студенти Чернігівського 

інституту МАУП разом із керівником групи 

Ямполцем П.В. в рамках святкування 950-

річчя Антонієвих печер відвідали 

унікальний підземний комплекс, видатну 

духовну та історичну пам’ятку Чернігова ХІ 

– ХІХ ст. Із часу її заснування минуло майже 

десять століть, а цікавість мандрівників до 

Антонієвих печер не вгасає. 

Культурно-

масовий комітет 

3. Науковий семінар з представниками юстиції на 

тему: «Основні напрямки діяльності органів 

юстиції» і проводив її начальник відділу 

систематизації і законодавства правової роботи 

та правової освіти Головного територіального 

управління юстиції в Чернігівський області 

Троянова С.М. 

07.10.2019 

Чернігівська обласна 

наукова бібліотека імені 
В. Короленка 

7 жовтня 2019 року студенти Чернігівського 

інституту МАУП були присутні на зустрічі 

на тему: «Основні напрямки діяльності 

органів юстиції». Зустріч відбулась в 

обласній науковій бібліотеці імені В. 

Короленка і проводив її начальник відділу 

систематизації і законодавства правової 

роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції в 

Чернігівський області Троянова С.М. 

Комітет з питань 

освіти і науки 

4. V Регіональна науково-практична  конференція 

на тему: «Реалії та перспективи розбудови 

правової держави в Україні» 

08.10.2019 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

Вже традиційно до Дня юриста 

Чернігівський інститут МАУП проводить 

регіональну науково-практичну 

конференцію. Організатором проведення 

цього заходу виступила кафедра 

правознавства під керівництвом завідувача 

кафедри, кандидата юридичних наук 

Сидоренко Євгенії Вікторівни. 

Комітет з питань 

освіти і науки 



5. Лекція-бесіда присвячена Всесвітньому дню 

психічного здоров’я 

10.10.2019 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

З метою запобігання психічним 

захворюванням в Чернігівському інституті 

МАУП проводилась інформаційно-

просвітницька робота серед студентської 

молоді. На зустріч запросили 

кваліфікованого медичного працівника, 

лікаря-психіатра, заступника головного 

лікаря з медичних питань Чернігівської 

обласної психоневрологічної лікарні Шубу 

Богдану Орестівну. 

Спортивний 

комітет 

6. Національно-патріотичний туристсько-

краєзнавчий брейн-ринг студентів Інституту і 

учнівської молоді м. Чернігова «Ми – майбутнє 

України», присвяченої Дню захисника України. 

15.10.2019 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

Студенти змагались за різні номінації в 

брейн-ринзі. 

Культурно-

масовий комітет 

7. Відкрита лекція на тему: «Інфраструктура 

ринку». Проведена викладачем кафедри 

«Управління персоналом, економіки праці та 

публічного управління» Маклюком О.В. 

22.10.2019 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

Студенти разом з викладачем обговорювали 

питання конкуренції, цінової політики та 

провели економічний квест.  

Комітет з питань 

освіти і науки 

8. Науково-практичний семінар на тему 

«Education, Science & Development». 

30.10.2019 

Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет 

Студенти відвідали семінар, де 

ознайомились з пропонованими 

міжнародними грантами та програмами. 

Комітет з питань 

освіти і науки 

Листопад 

1. Традиційний диктант національної єдності у 

День української писемності та мови писали 

студенти Чернігівського інституту МАУП. 

08.11.2019 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

8 листопада 2019 року у стінах 

Чернігівського інституту МАУП диктант 

національної єдності писали студенти, 

викладачі та працівники вишу. 

Комітет з питань 

освіти і науки 

2. Науково-практичний семінар на тему: 

«Інноваційні технології в технологічному 

процесі виробництва» 

08.11.2019 

ТОВ «Наша Булочка» 

м. Чернігова 

8 листопада 2019 року з метою підвищення 

якості практичної підготовки студентів 

проведена ознайомлювальна екскурсія на 

ТОВ «Наша Булочка». Ініціаторам походу на 

виробництво був викладач Маклюк О.В. 

Голова 

Студентської 

ради та комітет з 

питань освіти і 

науки 

3. Прес-брифінг суддів та студентів 

 

11.11.2019 

Деснянський районний 

Студенти були присутні на судовому 

засіданні з розгляду кримінальної справи за 

Комітет з питань 

освіти і науки та 



суд м. Чернігова ч. 2, ст. 125 КК України (умисному легкому 

тілесному ушкодженні) – розглядав справу 

суддя – Кузюра М.М. 

інформаційний 

комітет 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція 

на тему: «Українська мова як чинник 

національної державності», приурочена до Дня 

української писемності і мови (відбулась 

презентація Реймського Євангелія). 

14.11.2019 

Чернігівський  

літературно-

меморіальний музей-

заповідник  

М.М. Коцюбинського 

14.11.2019 року, викладачі і студенти 

Чернігівського інституту МАУП взяли 

участь в роботі 19-ї науково-практичної 

конференції на тему «Українська мова як 

чинник національної державності», яка 

відбулась в приміщенні Чернігівського 

музею-садиби Михайла Коцюбинського. 

Конференція була приурочена до Дня 

української писемності і мови, який 

святкувався напередодні. 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 

громадськістю 

5. Загальноінститутська інтелектуальна гра-

змагання «БРЕЙН-РИНГ» між студентською 

командою та командою викладачів присвячена 

Міжнародному дню студентів. 

15.11.2019 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

Студенти активно провели інтелектуальну 

гру-змагання і виборювали звання кращої 

команди. 

Комітет з питань 

освіти і науки 

6. Науково-практичний круглий стіл на тему: 

«Міжособистісні відносини студентів 

академічних груп». 

18.11.2019 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

На науковому засіданні були присутні 

студенти, викладачі, а також психологи-

практики м. Чернігова. 

Комітет з питань 

освіти і науки 

7. Круглий стіл на тему: «За Гідність та Свободу»  

 

20.11.2019 

Чернігівська обласна 

наукова бібліотека ім. 

В. Г. Короленка 

20 листопада 2019 року, викладачі і 

студенти Чернігівського інституту МАУП 

взяли участь в роботі круглого столу 

присвяченого Дню Гідності і Свободи, який 

встановлений указом президента України 

(відзначається 21.11.2019 р.). 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 

громадськістю 

8. Міжвузівський науковий круглий стіл на тему: 

«Голодомор 1932-1933 рр. – незламні» 

присвяченому Дню пам’яті жертв голодомору. 

22.11.2019 

Чернігівська обласна 

наукова бібліотека ім. 

В. Г. Короленка 

У великому читальному залі Чернігівської 

обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка було проведено круглий 

стіл до 86-ї річниці вшанування пам’яті 

жертв Голодомору 1932–1933 років на тему 

«Голодомор 1932–1933 рр.: незламні». 

 

 

 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 

громадськістю 



Грудень 

1. Міжнародний бізнес-форум «Наука-бізнес-

освіта: стратегічне партнерство» 

 

02.12.2019 

Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет 

Студенти відвідали бізнес-форум, де 

ознайомились з матеріалами практичного 

характеру. 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 

громадськістю 

2. Вернісаж – практикум для вчителів економіки 

та викладачів підприємницьких дисциплін на 

тему: «Розвиток бізнес-освіти в Україні як 

елемент державної політики сприяння розвитку 

підприємництва» 

12.12.2019 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

Студенти були присутні на вернісажі, брали 

участь разом з викладачами у розв’язанні 

ситуативних задач.  

Голова, 

Заступник Голови 

та члени комітетів 

Студентської 

ради 

3. Науковий конкурс студентських магістерських 

наукових робіт на тему «Кредитно-банківська 

система: історія, сучасність та перспективи 

розвитку»  

16.12.2019 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

Студенти писали наукові роботи, які потім 

представляли на конкурсі студентських 

магістерських наукових робіт. 

Голова, 

Заступник Голови 

та члени комітетів 

Студентської 

ради 

4. Всеукраїнський бізнес-турнір «Стратегія 

фірми-2019» 

 

18.12.2019 

Чернігівська міська 

рада 

Студенти писали бізнес-плани і 

презентували на бізнес-турнірі. 

Голова, 

Заступник Голови 

та члени комітетів 

Студентської 

ради 

5. Філософські читання «Роль інформатизації і 

глобалізації в демократичному соціумі» 

 

23.12.2019 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

Студенти готували доклади з презентацією. Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 

громадськістю 

Лютий 

1. Літературно-музичний вечір пам’яті Героїв 

Крут 

 

03.02.2020 

Чернігівський 

обласний молодіжний 

центр 

Студенти відвідали вечір пам’яті Героїв 

Крут 

  

Культурно-

масовий комітет 

2. Круглий стіл присвячений Міжнародному дню 

рідної мови на тему: «Мова як дім буття» 

 

21.02.2020 

Чернігівська міська 

бібліотека імені 

М. Коцюбинського 

В програмі заходу було запропоновано 

перегляд фільму «Історична правда» з 

Вахтангом Кіпіані з подальшим його 

обговоренням. В дискусії порушувалися 

багато гострих питань щодо функціонування 

Культурно-

масовий комітет 



державної української мови в Україні, а 

саме: підтримка рідної мови, привернення 

уваги світового українства до проблем 

української мови, її вивчення та розвиток, 

пропаганди і популяризації, та водночас 

демонстрацію її краси й багатства, 

літературної довершеності. 

Березень 

1. За сприянням Центру розвитку кар’єри 

відбувся воркшоп від Приватбанку на тему: 

«Як знайти своє місце у системі?». 

06.03.2020 

Чернiгiвський інститут 

МАУП 

Презентація студентам проекту щодо 

пошуку роботи та кар’єрного зросту. 

Голова, 

Заступник Голови 

та члени комітетів 

Студентської 

ради 

2. Онлайн-науково-практичний круглий стіл на 

тему:«Чи легко вивчити англійську» Round 

Table Discussion “Is It Easy To Learn English? 

13.03.2020 

онлайн-захід 

Спілкування по відеозв’язку англійською зі 

студентами. 

Голова, 

Заступник Голови 

та члени комітетів 

Студентської 

ради 

3. Онлайн-тренінги за авторським методичним 

посібником «Молодіжні субкультури» з 

профілактики ксенофобії «Людина серед 

людей» 

20.03.2020 

онлайн-захід 

Для студентів відео тренінг. Голова, 

Заступник Голови 

та члени комітетів 

Студентської 

ради 

4. Онлайн -лекція представника компанії «L'Oréal 

Україна» на тему: «Діджиталізація  – основа 

для розвитку сучасного бізнесу»: 

27.03.2020 

онлайн-захід 

Лекція відбувалась по Skype зв’язку  Голова, 

Заступник Голови 

та члени комітетів 

Студентської 

ради 

Квітень 

1. Відбулась XІІ Міжнародна науково-практична 

онлайн- конференція «Удосконалення 

правових та соціально-економічних механізмів 

децентралізації регіонів України» 

15.04.2020 

онлайн-захід 

У науковому онлайн-заході взяли участь 

викладачі вищих навчальних закладів міста 

Чернігова, аспіранти, докторанти, слухачі 

магістратури,  представники органів 

державного і місцевого самоврядування, 

громадських організацій, підприємств та всі 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 

громадськістю 



зацікавлені особи 

2. Онлайн-зустріч - бесіда студентів з менторами 

Чернігівської інвестиційної компанії на тему 

соціальних проектів 

23.04.2020 

онлайн-захід 

Студентам представлені онлайн проекти і 

обговорені всі можливості і загрози 

інвестиційного клімату 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

благодійний 

(соціальний) 

комітет 

3. Онлайн-семінар-практикум «Розвиток 

європейських традицій на теренах України» 

30.04.2020 

онлайн-захід 

Онлайн семінар-практикум розповів про 

культуру, традиції, кухню, туризм грошову 

одиницю, політику європейських країн. 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 

громадськістю 

Травень 

1. Онлайн -лекція-бесіда на тему: «Прагнення до 

свободи – вчора, патріотизм і нездоланність – 

сьогодні, гідна Україна – завтра». 

07.05.2020 

онлайн-захід 

Мета:   формування національної свідомості 

і відповідальності за долю України, 

виховання любові до рідної землі, її історії, 

відновлення і збереження історичної 

пам’яті, культивування кращих рис 

української ментальності, виховання 

бережливого ставлення до національного 

багатства країни, мови, культури, традицій. 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 

громадськістю 

2. Викладачем кафедри «Загальнонаукових, 

соціальних та поведінкових дисциплін» 

Болдиревою В.М. проведено онлайн 

ЄвроКВЕСТ для студентів першого курсу з 

використанням дистанційних технологій. 

19.05.2020 

онлайн-захід 

У рамках святкування Дня Європи для 

студентів було проведено онлайн 

ЄвроКВЕСТ. 

Мета: розширювати знання студентів про 

європейські країни, традиції, звичаї; 

розвивати громадянську позицію, почуття 

відповідальності за спільне майбутнє та 

відчуття європейського громадянства; 

формувати усвідомлення власної ролі й 

значення в житті суспільства; виховувати 

повагу до національних, духовних, 

культурних надбань європейських народів, 

свідомого громадянина України та Європи. 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 

громадськістю 

3. Конкурс на кращу онлайн-презентацію 

наукових досягнень кафедр Інституту 

присвячений Дню науки 

20.05.2020 

онлайн-захід 

Студентами та викладачами зроблені цікаві 

практичні доповіді по досліджуваним темам. 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 



громадськістю 

4. Проведено онлайн – круглий стіл «Роль 

іноземних мов у соціокультурному становленні 

особистості». 

25.05.2020 

онлайн-захід 

До Дня філолога викладачем кафедри 

«Загальнонаукових, соціальних та 

поведінкових дисциплін» Болдиревою В.М. 

проведено онлайн – круглий стіл. 

На засіданні круглого столу було обговорено 

актуальні питання світоглядних орієнтирів 

сучасного соціокультурного простору, місце 

іноземних мов у соціокультурному просторі 

особистості та проблеми міжкультурної 

комунікації як сучасного тренду формування 

міжкультурної толерантності в освітньому 

просторі. 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 

громадськістю 

5. Онлайн-семінар для студентів, молодих 

науковців та школярів на тему: «Стан та 

перспективи розвитку інтелектуального 

потенціалу в Україні»  

29.05.2020 

онлайн-захід 

Студенти, школярі старших класів 

м.Чернігова та викладачі зробили онлайн 

презентацію своїх наукових досліджень в 

різних галузях науки. 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

комітет зв’язків із 

громадськістю 

 

 


