
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ КРУТ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Студентського наукового гуртка  

 

м. Чернігів                                                            «5» листопад 2020 р.  

 

ПРИСУТНІ: Науковий керівник студентського наукового гуртка – 

Сидоренко Є.В., староста студентського наукового гуртка  Лавріненко Ю.А., 

члени студентського наукового гуртка : Бугрим Є. О., Заяць  В. А., Кирієнко 

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

  

Науковий керівник СНГ: Сидоренко Є.В. 

Староста СНГ: Лавріненко Ю.А. 

Порядок денний:  

1. Про результати організації та проведення Регіональної науково-

практичної конференції «Правова держава в сучасних умовах». 

2. Про результати наукових досліджень студентів – учасників СНГ. 

3. Про участь в організації та проведенні круглого столу  присвяченої 

Дню студента. 

4. Про підготовку та проведення національно-патріотичного туристсько-

краєзнавчого брейн-рингу студентів Інституту і учнівської молоді м. 

Чернігова «Україна – наш рідний край», присвяченої Дню захисника 

України. 

5. Про підготовку та проведення літературно-історичного заходу «Ми 

пам’ятаємо…». 

6. Про підготовку та проведення науково-практичного круглого столу на 

тему:  «Відносини в суспільстві». 

 

 

 

 

Хід засідання: 

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

доповідь про результати організації та проведення Регіональної науково-

практичної конференції «Правова держава в сучасних умовах». 

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

 

2. Слухали: Староста СНГ: Лавріненко Ю.А. про результати наукових 

досліджень студентів – учасників СНГ. 

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

 

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

про участь в організації та проведенні круглого столу  присвяченої Дню 

студента. Сидоренко Є.В. висунула пропозиції щодо організації заходу та ідеї 



щодо тематики доповідей на круглий стіл. Призначено відповідальним за 

захід - Лавріненко Ю.А.- старосту СНГ.  

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

 

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

про підготовку та проведення національно-патріотичного туристсько-

краєзнавчого брейн-рингу студентів Інституту і учнівської молоді м. 

Чернігова «Україна – наш рідний край», присвяченої Дню захисника 

України. 

 Призначено відповідальним за захід - Лавріненко Ю.А.- старосту СНГ.  

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

 

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

про проведення літературно-історичного заходу «Ми пам’ятаємо…». 

Призначено відповідальним за захід - Лавріненко Ю.А.- старосту СНГ.  

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

 

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

підготовку та проведення науково-практичного круглого столу на тему: 

«Відносини в суспільстві». Призначено відповідальним за захід - Лавріненко 

Ю.А.- старосту СНГ.  

Ухвали: Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

Науковий Керівник СНГ                                   Сидоренко Є.В.                                                      

 

        Староста СНГ                                                   Лавріненко Ю.А 


