
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Студентської ради 

 

 

м. Чернігів                                                                     «13» січня 2021 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 Ременець А.І.; спортивний комітет 

Терлецький К.В.; культурно-масовий комітет Михайлюк К.О.; благодійний 

(соціальний) комітет Руденок К.П.; інформаційний комітет Семенець Я.Є.; 

комітет зв’язків із громадськістю Кірієнко К.С. 

 

Голова СР: Лавріненко Ю.А. 

Секретар: Смалько В.В. 

 

Запрошені: заступник директора з науково-педагогічної роботи, к.е.н., 

доцент Назарко С.О.; завідувачі кафедр: к.е.н., доцент Суворова С.Г.; к. іст.н. 

Ямполець П.В.; к.ю.н. Сидоренко Є.В. 

 

Порядок денний:  

 

1. Про результати роботи Студентської ради у І-му півріччі 20/21 

навчального року та корегування плану на ІІ семестр.  

2. Про участь в онлайн – тематичній виховній годині присвяченій до Дня 

соборності та Свободи України. 

3. Про участь в онлайн – виховній годині присвяченій до Міжнародного 

дня пам’яті Холокоста. 

4. Про  участь у заході присвяченого до Дня вшанування учасників битви 

під Крутами. 

 

Хід засідання: 

 

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

результати роботи Студентської ради у І-му півріччі 20/21 навчального року та 

корегування плану на ІІ семестр. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Роботу Студентської ради у І-му півріччі 20/21 навчального року 

вважати задовільною. 

3. Всім комітетам долучитись до виконання скорегованого плану роботи 

Студентської ради у ІІ семестрі. 

 



 

2. Слухали: інформацію заступника Голови Студентської ради 

Карпенко М.М., про організацію та участь в онлайн – тематичній виховній 

годині присвяченій до Дня соборності та Свободи України 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

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

зв’язків із громадськістю сформувати список від студентства для участі та 

висвітлити подію на сайті Інституту. 

 

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

участь в онлайн – виховній годині присвяченій до Міжнародного дня пам’яті 

Холокоста. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

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

зв’язків із громадськістю сформувати список від студентства для участі та 

висвітлити подію на сайті Інституту. 

 

4. Слухали: інформацію заступника Голови Студентської ради 

Карпенко М.М., про участь у заході присвяченого до Дня вшанування учасників 

битви під Крутами. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім комітетам долучитись до організації та висвітлити подію на сайті 

Інституту. 

 

 

 

Голова СР                                                       Лавріненко Ю.А. 

 

              Секретар СР                                                    Смалько В.В. 

 


