
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ КРУТ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Студентського наукового гуртка  

 

м. Чернігів                                                            «3» вересня  2020 р.  

 

ПРИСУТНІ: 11 чоловік. 

Порядок денний:  

1. Про формування складу та структури Студентського наукового 

гуртка (далі – СНГ)  на 2020 – 2019 н. рік. 

2. Про затвердження плану роботи на 2020/2021 н. р. 

3. Про розгляд та введення в дію Положення про Студентський 

науковий гурток. 

4. Про доповіді студентів, які бажають досліджувати конкретну 

тематику з відповідних галузей знань. 

5. Про організацію та проведення конференції, приурочену до дня 

юриста.  

6. Про підготовку матеріалів для проведення відкритої лекції на тему: 

«Україна в умовах нових політичних реалій!» 

7. Про проведення  круглого столу на тему: «Як покращити своє 

мовлення та письмо». 

8. Про проведення круглого столу на тему: «Кар’єра юриста в органах 

юстиції»». 

9. Про проведення лекції-бесіди присвячена Всесвітньому дню 

психічного здоров’я. 

10. Про підготовку та проведення конференції на тему: «Правова 

держава в сучасних умовах». 

11. Про підготовку проведення Zoom-конференція з омбутсменоми 

відокремлених структурних підрозділів Академії на тему «Роль та місце 

студентського омбутсмена в закладі вищої освіти». 

Хід засідання: 

1. Слухали: Сидоренко Є.В. – к.ю.н., доцента кафедри Правознавство 

щодо кандидатури на посаду  старости СНГ. Так, Сидоренко Є.В. 

запропонувала обрати на посаду старости СНГ  Лавріненко Ю.А.  Сидоренко 

Є.В. проінформувала присутніх про напрямки та основні завдання, які 

виконує СНГ, було запропоновано структуру СНГ. В тому числі було 

визначено напрямки роботи на 2019-2020 навчальні роки. 

Ухвалили:   

1. Інформацію про завдання та цілі СНГ прийняли до відома. 

2. Погодились із обранням СНГ Лавріненко Ю.А.  

3. Прийняли структуру СНГ.  

4. Визначили членів СНГ: 

Члени студентського наукового гуртка  

 



№  П.І.Б. члена наукового гуртка курс 

1 Бугрим Євгеній Олександрович 3 курс 

2 Заяць  Владіслав Андрійович 2 курс 

3 Кирієнко Костянтин Сергійович 2 курс 

4 Михайлюк Катерина Олегівна 2 курс 

5 Нагуло Данило Романович 3 курс 

6 Ременець Анна Ігорівна 2 курс 

7 Смалько Вікторія Валеріївна  2 курс 

 

 

2. Слухали:  Сидоренко Є.В. – к.ю.н., доцента кафедри Правознавство 

Про затвердження плану роботи на 19/2020 н. р. 

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

3. Слухали:  Сидоренко Є.В. – к.ю.н., доцента кафедри Правознавство 

про затвердження Положення про Студентський науковий гурток. 

 Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

4. Слухали: Виступи студентів: Бугрим Є. О., Заяць  В. А., Кирієнко К. 

С., Михайлюк К. О., Нагуло Д. Р., Ременець А. І., Смалько В. В про їх 

вподобання щодо конкретної галузі науки та щодо проблемних питання, які 

студенти бажають досліджувати продовж відповідного навчального року.  

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

5. Слухали:  Сидоренко Є.В. – к.ю.н., доцента кафедри Правознавство 

про організацію та проведення конференції, приурочену до дня юриста. Так, 

у жовтні планується проведення урочистого заходу у вигляді конференції, на 

яку планується запросити студентів з інших навчальних закладів для обміну 

досвіду  в питанні дослідження правових питань, в тому числі проблемних 

питань в законодавстві України. Сидоренко Є.В. доручила  студентам 

підготувати доповіді, які мають бути висвітлені на відповідному заході. 

Призначила відповідального за зазначений захід – Старосту СНГ Лавріненко 

Ю.А.  

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

6. Слухали:   Сидоренко Є.В. – к.ю.н., доцента кафедри Правознавство 

про підготовку матеріалів для проведення відкритої лекції на тему: Україна в 

умовах нових політичних реалій! Визначені бажаючі підготувати 

презентацію із зазначеної тематики.  

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

 7. Слухали:   Сидоренко Є.В. – к.ю.н., доцента кафедри Правознавство 

про проведення  круглого столу на тему: «Кар’єра юриста в органах юстиції», 

визначено учасники круглого столу  та місце проведення заходу.  

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

8. Слухали:   Сидоренко Є.В. – к.ю.н., доцента кафедри Правознавство 

Про підготовку проведення Zoom-конференція з омбутсменоми 

відокремлених структурних підрозділів Академії на тему «Роль та місце 



студентського омбутсмена в закладі вищої освіти».  Визначено учасники 

круглого столу  та місце проведення заходу.  

 

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

9. Слухали:   Сидоренко Є.В. – к.ю.н., доцента кафедри Правознавство 

про проведення лекції-бесіди присвячена Всесвітньому дню психічного 

здоров’я. Визначено учасники круглого столу  та місце проведення заходу.  

 

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

Науковий Керівник СНГ                                   Сидоренко Є.В.                                                      

 

        Староста СНГ                                                   Лавріненко Ю.А.  

 
 


