
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Студентської ради 

 

 

м. Чернігів                                                                     «03» березня 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 заході до Всесвітнього дня цивільної 

оборони. 

2. Про організацію та участь в поетичних змаганнях до Всесвітнього дня 

поезії. 

3. Про організацію та участь в лекції-бесіді присвяченої Всеукраїнському 

дню боротьби із захворюваністю туберкульозом. 

4. Про організацію та участь у виховному заході з теми «Екскурсія до 

театру» (до міжнародного дня театру) у Чернігівському інституті МАУП. 

5. Про стан та підготовку проведення ХІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного 

розвитку регіону та територіальних громад». 

6. Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 

СОVІD-19 та організацію освітнього процесу (виконання освітніх програм) із 

використанням технологій дистанційного навчання у період обмежень. 

 

Хід засідання: 

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

організацію та участь в заході до Всесвітнього дня цивільної оборони. 

 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. 
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2. Слухали: інформацію заступника Голови Студентської ради 

Карпенко М.М., про організацію та участь в поетичних змаганнях до 

Всесвітнього дня поезії. 

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 заступника Голови Студентської ради 

Карпенко М.М., про організацію та участь в лекції-бесіді присвяченої 

Всеукраїнському дню боротьби із захворюваністю туберкульозом. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

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

Інституту. 

 

4. Слухали: інформацію заступника Голови Студентської ради 

Карпенко М.М., про організацію та участь у виховному заході з теми «Екскурсія 

до театру» (до міжнародного дня театру) у Чернігівському інституті МАУП. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

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

Інституту. 

 

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

стан та підготовку проведення ХІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку 

регіону та територіальних громад». 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Учасникам конференції розіслати запрошення. 

3. Зібрати тези учасників-студентів конференції та подати відповідальному 

за збірник для публікації. 

4. Розширити роботу щодо проведення подібних заходів. 

 

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

організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVІD-19 та 

організацію освітнього процесу (виконання освітніх програм) із використанням 

технологій дистанційного навчання у період обмежень. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

Голова СР                                                       Лавріненко Ю.А. 

 

              Секретар СР                                                    Смалько В.В. 

 


