
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Студентської ради 

 

 

м. Чернігів                                                                     «03» лютого 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 організацію та участь в круглому столі присвяченого 

Міжнародному дню рідної мови на тему: «Основа для єдності держави». 

2. Обговорення організації зустрічі з питань академічної доброчесності зі 

студентами. 

3. Обговорення організації профорієнтаційної роботи. 

4. Аналіз якості підготовки студентів денної форми за підсумками 

заліково-екзаменаційної сесії І семестру навчального року. 

5. Про анкетування студентів денної форми навчання щодо вивчення 

задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень 

та вирішенням конфліктних ситуацій у Чернігівському інституті МАУП.  

6. Про науково-публікаційну активність студентів. 
 

Хід засідання: 

 

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

організацію та участь в круглому столі присвяченого Міжнародному дню рідної 

мови на тему: «Основа для єдності держави». 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім комітетам долучитись до організації, сформувати список від 

студентства для участі та висвітлити подію на сайті Інституту. 

 



 

2. Слухали: інформацію заступника Голови Студентської ради 

Карпенко М.М., про організацію зустрічі з питань академічної доброчесності зі 

студентами. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Інформаційному комітету та комітету зв’язків із громадськістю 

організувати зустріч з питань академічної доброчесності зі студентами. Усім 

учасникам освітнього процесу неухильно дотримуватися принципів академічної 

доброчесності (Кодекс академічної доброчесності ПрАТ «ВНЗ «МАУП») 

 

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

обговорення організації профорієнтаційної роботи. 

Профорієнтаційна робота має включати: розміщення рекламних матеріалів 

про Інститут у розширеному інтернет-каталозі; рекламна інформація у 

друкованих виданнях та електронних виданнях «Чернігівщина»; буклети 

спеціальностей і освітніх програм Інституту та розмістити їх у мережі Internet; 

залучення студентів Інституту для проведення профорієнтаційної роботи у 

школах, які вони закінчили; зробити розсилку профорієнтаційних матеріалів 

стейкхолдерам, з якими є співпраця та проводилось анкетування; розповсюдити 

через мережу Чернігівського центру зайнятості інформаційні буклети про освітні 

програми Інституту; online робота, щодо залучення абітурієнтів; оновлення 

інформації сайту. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім комітетам долучитись до організації, проведення 

профорієнтаційної роботи та висвітлювати інформацію на сайті Інституту. 

 

4. Слухали: інформацію заступника Голови Студентської ради 

Карпенко М.М., про аналіз якості підготовки студентів денної форми за 

підсумками заліково-екзаменаційної сесії І семестру навчального року. 

Зазначила, що успішність складає 97,3 %, якість 36,1, і середній бал 

успішності 3,4. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Вважати стан якості підготовки студентів за підсумками зимової 

заліково-екзаменаційної сесії задовільним.  

3. Комітету з питань освіти і науки провести роботу щодо удосконалення 

заходів з підвищення якості знань студентів. 

 

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

анкетування студентів денної форми навчання щодо вивчення задоволеності 

здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень та вирішенням 

конфліктних ситуацій у Чернігівському інституті МАУП.  

 Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 



 

2. Інформаційному комітету та комітету зв’язків із громадськістю провести 

опитування для студентів денної форми навчання та зробити аналіз анкетування 

до 15 березня 2021 року. 

 

6. Слухали: інформацію заступника Голови Студентської ради 

Карпенко М.М., про науково-публікаційну активність студентів. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Комітету з питань освіти і науки контролювати науково-публікаційну, 

активність студентів. 

 

 

Голова СР                                                       Лавріненко Ю.А. 

 

              Секретар СР                                                    Смалько В.В. 

 


