
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Студентської ради 

м. Чернігів                                                                           «04» березня 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 воркшопі від Приватбанку на тему: «Як знайти 

своє місце у системі?». 

2. Про прийняття участі у науково-практичному круглому столі на тему: 

«Чи легко вивчити англійську» Round Table Discussion “Is It Easy To Learn 

English? 

3. Про прийняття участі у тренінгу за авторським методичним посібником 

«Молодіжні субкультури» з профілактики ксенофобії «Людина серед людей». 

4. Про прийняття участі у лекції представника компанії «L'Oréal Україна» 

на тему: «Діджиталізація  – основа для розвитку сучасного бізнесу». 

5. Про обговорення проекту Положення про порядок відпрацювання 

навчальних занять у Чернігівському інституту МАУП; проекту Положення про 

підготовку магістрів у Чернігівському інституту МАУП; проекту Положення про 

наукове товариство студентів і молодих вчених у Чернігівському інституту 

МАУП. 

 

Хід засідання: 

 

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

прийняття участі у воркшопі від Приватбанку на тему: «Як знайти своє місце у 

системі?». 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Комітету з питань освіти і науки, інформаційному комітету та комітету 

зв’язків із громадськістю долучитись до організації воркшопу від Приватбанку на 

тему: «Як знайти своє місце у системі?», за сприянням Центру розвитку кар’єри. 

 

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

Про прийняття участі у науково-практичному круглому столі на тему: «Чи легко 

вивчити англійську» Round Table Discussion “Is It Easy To Learn English? 
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Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Комітету з питань освіти і науки сформувати список від студентства для 

прийняття участі. 

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

прийняття участі у тренінгу за авторським методичним посібником «Молодіжні 

субкультури» з профілактики ксенофобії «Людина серед людей». 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Комітету з питань освіти і науки сформувати список від студентства для 

прийняття участі. 

 

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

прийняття участі у лекції представника компанії «L'Oréal Україна» на тему: 

«Діджиталізація  – основа для розвитку сучасного бізнесу». 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Комітету з питань освіти і науки сформувати список від студентства для 

прийняття участі. 

 

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

представлення проекту Положення про порядок відпрацювання навчальних 

занять у Чернігівському інституту МАУП; проекту Положення про підготовку 

магістрів у Чернігівському інституту МАУП; проекту Положення про наукове 

товариство студентів і молодих вчених у Чернігівському інституту МАУП. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Студентська рада одноголосно підтримала проекти Положень про 

порядок відпрацювання навчальних занять у Чернігівському інституту МАУП; 

про підготовку магістрів у Чернігівському інституту МАУП; про наукове 

товариство студентів і молодих вчених у Чернігівському інституту МАУП. 

 

 

Голова СР                                                       Лавріненко Ю.А. 

 

              Секретар СР                                                    Смалько В.В. 

 


