
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Студентської ради 

 

м. Чернігів                                                                     «02» жовтня  2019 р.  

 

ПРИСУТНІ: Голова Студентської ради (далі – СР) Лавріненко Ю.А., 

заступник Голови СР Карпенко М.М., секретар СР Смалько В.В. та члени 

комітетів: комітет з питань освіти і науки Воєдило О.В., Тищенко І.О.; 

спортивний комітет Бахлулов Т.Д.; культурно-масовий комітет Городня А.О.; 

благодійний (соціальний) комітет Лисенко Г.Р., Нестерова В.О.; інформаційний 

комітет Лучков М.В.; Комітет зв’язків із громадськістю Кірієнко К.С. 

 

 

Голова СР: Лавріненко Ю.А. 

Секретар: Смалько В.В. 

 

Порядок денний:  

1. Про організацію круглого столу на тему: «Фінансові системи провідних 

країн світу». 

2. Про організацію екскурсії до Антонієві печери. 

3. Про прийняття участі у науковому семінарі з представниками юстиції на 

тему: «Основні напрямки діяльності органів юстиції». 

4. Про підготовку до проведення V Регіональнальної науково-практичної  

конференція на тему: «Реалії та перспективи розбудови правової держави в 

Україні» 

5. Про організацію лекціі-бесіди присвяченої Всесвітньому дню психічного 

здоров’я. 

6. Про організацію національно-патріотичного туристсько-краєзнавчого 

брейн-рингу студентів Інституту і учнівської молоді м. Чернігова «Ми – майбутнє 

України», присвяченої Дню захисника України. 

7. Про підготовку до  відкритої лекції на тему: «Інфраструктура ринку».  

8. Про підготовку до  науково-практичного семінару на тему «Education, 

Science & Development». 

9. Про профорієнтаційну роботу в Інституті. 

 

Хід засідання: 

 

1. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Лавріненко Ю.А., про 

організацію круглого столу на тему: «Фінансові системи провідних країн світу». 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Комітету з питань освіти і науки долучитись до організації круглого 

столу на тему: «Фінансові системи провідних країн світу».  
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2. Слухали: інформацію заступника Голови Студентської ради 

Карпенко М.М., про організацію екскурсії до Антонієві печери 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Культурно-масовому комітету разом із керівником групи Ямполцем П.В. 

долучитись до організації екскурсії унікального підземного комплексу, видатну 

духовну та історичну пам’ятку Чернігова ХІ – ХІХ ст. - Антонієвих печер. 

 

3. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Лавріненко Ю.А., про 

прийняття участі у науковому семінарі з представниками юстиції на тему: 

«Основні напрямки діяльності органів юстиції». 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Комітету з питань освіти і науки сформувати список делегатів від 

студентства та делегувати до обласної наукової бібліотеки імені В. Короленка на 

зустріч з начальником відділу систематизації і законодавства правової роботи та 

правової освіти Головного територіального управління юстиції в Чернігівський 

області Троянова С.М. 

 

4. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Лавріненко Ю.А., про 

підготовку до проведення V Регіональнальної науково-практичної  конференція 

на тему: «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні» 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Голові, Заступнику Голови та членам комітетів Студентської ради 

долучитись до організації та проведення V Регіональнальної науково-практичної  

конференція на тему: «Реалії та перспективи розбудови правової держави в 

Україні». 

 

5. Слухали: інформацію члена спортивного Бахлулова Т.Д. про організацію 

лекціі-бесіди присвяченої Всесвітньому дню психічного здоров’я. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Спортивному комітету долучитись до організації інформаційно-

просвітницької роботи серед студентської молоді. І на зустріч запросити 

кваліфікованого медичного працівника, лікаря-психіатра для проведення лекціі-

бесіди. 

 

6. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Лавріненко Ю.А., про 

організацію національно-патріотичного туристсько-краєзнавчого брейн-рингу 

студентів Інституту і учнівської молоді м. Чернігова «Ми – майбутнє України», 

присвяченої Дню захисника України. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 
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2. Комітету з питань освіти і науки, інформаційному комітету та комітету 

зв’язків із громадськістю долучитись до організації брейн-рингу, сформувати 

команди та оприлюднити інформацію. 

 

7. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Лавріненко Ю.А., про  

підготовку до  відкритої лекції на тему: «Інфраструктура ринку».  

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Комітету з питань освіти і науки долучитись до організації відкритої 

лекції на тему: «Інфраструктура ринку». 

 

8. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Лавріненко Ю.А., про  

підготовку до  науково-практичного семінару на тему «Education, Science & 

Development». 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Комітету з питань освіти і науки сформувати список делегатів від 

студентства та делегувати до Чернігівського національного технологічного 

університету на семінар. 

 

9. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Лавріненко Ю.А., про 

профорієнтаційну роботу в Інституті. До переліку  необхідних заходів входять: 

 проведення агітації серед випускників шкіл і технікумів; 

 участь у Тижнях профорієнтаційної роботи та у Ярмарках професій;  

 участь у проведені «Днів відкритих дверей», відповідно до 

затвердженого графіку; 

 організація постійно діючого взаємозв’язку з потенційними 

абітурієнтами через електронну пошту або сайт Інститут, де буде розміщуватись 

інформація щодо діяльності Інституту. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання 

 

 

 

Голова СР                                                       Лавріненко Ю.А. 

 

              Секретар СР                                                    Смалько В.В. 
 


