
Звіт роботи Студентської ради 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

за 2020-2021 н.р. 
 

Впродовж 2020-2021 навчального року студентська рада Інституту 

координувала всю науково-методичну, навчально-виховну роботу студентів; 

систематично проводилися засідання ради Інституту з запрошенням викладачів, 

роботодавців. 

 

У І семестрі 2020-2021 навчального року на засіданнях Студентської ради 

обговорено такі питання: 

1. Про формування складу та структури Студентської ради на 2020 – 2021 н. 

рік. 

2. Про затвердження плану роботи на 2020/2021 н. р. 

3. Про організацію та участь в Дні нотаріату, Дні підприємця, Міжнародного 

дні грамотності та Дні здоров’я.  

4. Про прийняття участі в святкуванні Дня міста. 

5. Про обговорення щодо дотримання та виконання законодавства в сфері 

запобігання та протидії корупції студентами Чернігівського інституту МАУП. 

6. Про обговорення проекту Положення про уповноваженого з прав студентів. 
7. Про організацію та проведення Zoom-конференції з омбутсменами 

відокремлених структурних підрозділів Академії на тему «Роль та місце 

студентського омбутсмена в закладі вищої освіти».  

8. Про організацію та участь в благодійній акціі «Милосердя» до Дня людей 

похилого віку. 

9. Про організацію привітання працівникам Інституту до Дня працівників 

освіти. 

10. Про організацію та участь в лекції-бесіди присвяченої Всесвітньому дню 

психічного здоров’я. 

11. Про організацію та участь в квесті до Дня українського козацтва і 

захисника України. 

12. Про підготовку до проведення VІ Регіональнальної науково-практичної  

конференція на тему: «Правова держава в сучасних умовах». 

13. Про організацію та участь в науково-практичному семінарі на тему 

«Інтелектуальні технології в управлінні та прийнятті рішень». 

14. Про організацію та участь в літературно-історичному заході «Ми 

пам’ятаємо…».  

15. Про обрання уповноваженого з прав студентів 

16. Про організацію та участь в науково-практичному семінарі на тему: 

«Наукова публікація студентів як складова частина навчального процесу». 

17. Про організацію та участь в Дні української писемності та мови в 

Інституті. 

18. Про організацію та участь в «Вернісаж талантів». 

19. Про організацію та участь в Zoom-круглому столі на тему: «Перелом 

свідомості» до Дня Гідності та Свободи. 



20. Про організацію та участь Zoom-міжвузівському науковому круглому 

столі на тему: «Голодомор 1932-1933 рр. – незламні» присвяченому Дню пам’яті 

жертв голодомору. 

21. Про організацію та участь в інтерактивній лекції-бесіді до Дня боротьби зі 

СНІДом. 

22. Про організацію та участь в бізнес-форумі «Наука-бізнес-освіта: 

стратегічне партнерство». 

23. Про організацію та участь в круглому столі на тему: «Дивіться на нас як на 

рівних» присвячений  Міжнародному дню інвалідів.  

24. Про організацію та участь в заході до Дня збройних сил України. 

25. Про організацію та участь в круглому столі присвячений «Дню прав 

людини» в рамках Загальної декларації прав людини. 

26. Про організацію та участь в вернісажі – практикумі для вчителів економіки 

та викладачів підприємницьких дисциплін на тему: «Розвиток бізнес-освіти в 

Україні як елемент державної політики сприяння розвитку підприємництва» 

27. Про організацію та участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. 

28. Про організацію та участь в бізнес-турнірі «Стратегія фірми». 

29. Про організацію та участь в благодійній акції «Подаруй дитині свято» до 

дня Святого Миколая! 

 

У ІІ семестрі 2020-2021 навчального року на засіданнях Студентської ради 

обговорено такі питання: 

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. 

5. Про організацію та участь в круглому столі присвяченого Міжнародному 

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

6. Обговорення організації зустрічі з питань академічної доброчесності зі 

студентами. 

7. Обговорення організації профорієнтаційної роботи. 

8. Аналіз якості підготовки студентів денної форми за підсумками заліково-

екзаменаційної сесії І семестру навчального року. 

9. Про анкетування студентів денної форми навчання щодо вивчення 

задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень та 

вирішенням конфліктних ситуацій у Чернігівському інституті МАУП.  

10. Про науково-публікаційну активність студентів. 

11. Про організацію та участь в заході до Всесвітнього дня цивільної оборони. 

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

поезії. 

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

дню боротьби із захворюваністю туберкульозом. 



14. Про організацію та участь у виховному заході з теми «Екскурсія до театру» 

(до міжнародного дня театру) у Чернігівському інституті МАУП. 

15. Про стан та підготовку проведення ХІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку 

регіону та територіальних громад». 

16. Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 

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

використанням технологій дистанційного навчання у період обмежень. 

17. Про організацію та участь в Брейн-ринзі в Чернігівському обласному 

молодіжному центрі. 

18. Про організацію та участь в онлайн-заході до Всесвітнього дня здоров’я. 

19. Про організацію та участь в онлайн-заході щодо запобігання поширенню 

коронавірусу СОVІD-19 з лікарем інфекціоністом Олексієнко І.М. 

20. Про організацію та участь в онлайн-заході присвяченому Дню довкілля. 

21. Про організацію та участь в онлайн-заході присвяченому Всеукраїнському 

дню психолога. 

22. Про участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Правові 

та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних 

громад». 

23. Про роботу органів студентського самоврядування. 

24. Про організацію та участь в ZOOM-круглому столі присвячений Дню 

пам’яті і примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

25. Про організацію та участь в міжвузівському брейн-ринзі на тему: 

«Соціальне підприємництво». 

26. Про організацію та участь в круглому столі присвячений Дню Європи. 

27. Про організацію та участь у відео-конференції щодо презентації Щорічної 

доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан 

додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2020 рік. 

28. Про організацію та участь в профорієнтаційній роботі біля пунктів 

складання ЗНО з української мови та літератури. 

29. Аналіз академічних заборгованостей та пропуски без поважних причин. 

30. Аналіз роботи Студентської ради за ІІ півріччя 2020-2021 н.р. 

 

 
Секретар Студентської ради                                          Смалько В. В. 


