
Звіт роботи Студентського наукового гуртка «Scientia»  

Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

за 2020-2021 н.р. 
 

Впродовж 2020-2021 навчального року Студентський науковий гурток 

Інституту координувв всю науково роботу студентів; систематично проводилися 

засідання гуртка Інституту. 

 

У І семестрі 2020-2021 навчального року на засіданнях Студентського 

наукового гуртка  обговорено такі питання: 

1. Про формування складу та структури Студентського наукового гуртка 

(далі – СНГ)  на 2020 – 2021 н. рік. 

2. Про розгляд та ухвалення плану роботи на 2020/2021 н. р. 

3. Обговорення напрямів науково-дослідної роботи у розрізі кафедральних 

тематик. 

4. Про доповіді студентів, які бажають досліджувати конкретну тематику з 

відповідних галузей знань. 

5. Про проведення круглого столу на тему: «Кар’єра юриста в органах 

юстиції»». 

6. Про підготовку та проведення VI регіональної науково-практичної 

конференції «Правова держава в сучасних умовах», приурочену до дня юриста.  

7. Організація та проведення науково-практичного семінару на тему 

«Інтелектуальні технології в управлінні та прийнятті рішень». 

8. Організація та проведення науково-практичного семінару на тему: 

«Наукова публікація студентів як складова частина навчального процесу» 

9. Про підготовку та інформування про проведення І туру Конкурсу 

студентських наукових робіт.  

10. Про підготовку до проведення Дня Української писемності та мови. 

11. Організація та проведення науково-практичного круглого столу на тему:  

«Відносини в суспільстві». 

12. Організація та проведення міжвузівського наукового круглого столу на 

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

голодомору. 

13. Про організацію та проведення бізнес-форуму «Наука-бізнес-освіта: 

стратегічне партнерство». 

14. Організація та проведення круглого столу «День прав людини» в рамках 

Загальної декларації прав людини. 
 

У ІІ семестрі 2020-2021 навчального року на засіданнях Студентського 

наукового гуртка  обговорено такі питання: 

1. Про обговорення рівня підготовки студентів магістрів до захисту 

магістерських робіт. 

2. Про участь в організації та проведенні ХІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного 

розвитку регіону та територіальних громад». 

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

«Соціальне підприємництво». 



4. Про звіт роботи студентського наукового гуртка за 2020-2021 навчальний 

рік.  
 

 

Староста студентського наукового гуртка                                       Лавріненко Ю.А. 
 


