
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Студентської ради 

 

м. Чернігів                                                                     «05» лютого 2020 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 прийняття участі у літературно-музичному вечері пам’яті Героїв 

Крут. 

2. Про прийняття участі у круглому столі присвячений Міжнародному дню 

рідної мови на тему: «Мова як дім буття». 

3. Про обговорення проекту Положення про вільний вибір навчальних 

дисциплін у Чернігівському інституту МАУП; проекту Положення про 

оцінювання навчальних досягнень у Чернігівському інституту МАУП; проекту 

Положення про участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт у Чернігівському інституту МАУП. 

 

Хід засідання: 

 

1. Слухали: інформацію члена культурно-масового комітету Городні А.О. 

про прийняття участі у літературно-музичному вечері пам’яті Героїв Крут. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Культурно-масововому, інформаційному комітету та комітету зв’язків із 

громадськістю сформувати список делегатів від студентства та делегувати до 

Чернігівського обласного молодіжного центру. 

  

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

прийняття участі у круглому столі присвячений Міжнародному дню рідної мови 

на тему: «Мова як дім буття».  

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 сформувати список делегатів від студентства та 

делегувати до Чернігівської міської бібліотеки імені М. Коцюбинського. 

 

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

представлення проекту Положення про вільний вибір навчальних дисциплін у 

Чернігівському інституту МАУП; проекту Положення про оцінювання навчальних 

досягнень у Чернігівському інституту МАУП; проекту Положення про участь у 

щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 

Чернігівському інституту МАУП. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Студентська рада одноголосно підтримала проекти Положень про вільний 

вибір навчальних дисциплін у Чернігівському інституту МАУП; про оцінювання 

навчальних досягнень у Чернігівському інституту МАУП; про участь у щорічному 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у Чернігівському 

інституту МАУП. 

 

 

 

Голова СР                                                       Лавріненко Ю.А. 

 

              Секретар СР                                                    Смалько В.В. 


