
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Студентського наукового гуртка  

 

м. Чернігів                                                            «04» листопад 2021 р.  

 

ПРИСУТНІ: Науковий керівник студентського наукового гуртка 

(відповідальний в соціальній галузі) – к.іст.н. Ямполець П.В.; відповідальний 

за економічний напрямок: к.е.н., доцент Суворова С.Г.; староста 

студентського наукового гуртка  Ременець А.І., члени студентського 

наукового гуртка: Карпенко М.М.,  Скрипка М.О., Кирієнко К. С., Михайлюк 

К. О., Семенець Я.Є., Коршак Д.О., Смалько В. В. 

  

Науковий керівник СНГ: Ямполець П.В. 

Староста СНГ: Ременець А.І. 

 

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

доцент Назарко С.О. 

 

Порядок денний:  

 

1. Про підготовку та інформування про проведення І туру Конкурсу 

студентських наукових робіт. 

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

3. Про організацію та участь в міжвузівському науково-практичному 

семінарі на тему: «Розвиток соціально-економічних систем 

конкурентоспроможного спрямування». 

4. Про організацію та участь у вебінарі на тему: «Сучасні напрацювання 

теорії прив’язаності щодо формування стратегій реакції на небезпеку. 

Динамічна модель дорослішання П.Кріттенден». 

5. Про організацію та участь у інтелектуальній онлайн грі «Що? Де? 

Коли?», присвяченої Міжнародному Дню студента. 

6. Про організацію та участь в науковому круглому столі на тему: 

«Гідність і свобода українського народу – вияв європейської ідентичності» до 

Дня Гідності та Свободи. 

7. Про організацію та участь у відкритому науковому круглому столі на 

тему: «Скорботне ХХ століття: трагедії голоду в Україні» присвяченому Дню 

пам’яті жертв голодомору. 

8. Про організацію та участь в онлайн-зустрічі з представниками 

інноваційних корпорацій Японії щодо наукової співпраці.  

 

 

 

 



Хід засідання: 

 

1. Слухали: інформацію керівника СНГ, к. іст.н. Ямпольця П.В. щодо 

підготовки та інформування про проведення І туру Конкурсу студентських 

наукових робіт.  

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. До 7 грудня 2021 р. подати на Конкурс студентських наукових робіт 

студентські дослідження, перевірені на наявність академічного плагіату. 

3. 16 грудня 2021 р. організувати проведення очного туру Конкурсу у 

форматі захисту студентами-авторами своїх досліджень та здійснити якісний 

відбір кращих наукових робіт. 

4. Направити відібрані наукові роботи у паперовому та електронному 

вигляді у базові заклади вищої освіти для участі у ІІ турі Конкурсу в термін 

до 01.02.2022 р. 

 

2. Слухали: інформацію старости СНГ Ременець А.І. про підготовку до 

проведення Дня Української писемності та мови. Метою заходу є 

популяризація української мови серед молоді. Адже це тест не стільки на 

писемність, скільки на нашу національну свідомість і самоідентичність.  

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Всім членам СНГ долучитись до написання диктанту національної 

єдності та висвітлити подію на сайті Інституту. 

 

3. Слухали: інформацію керівника СНГ, к. іст.н. Ямпольця П.В. про 

організацію та участь в міжвузівському науково-практичному семінарі на 

тему: «Розвиток соціально-економічних систем конкурентоспроможного 

спрямування». 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім членам СНГ долучитись до організації та участі. 

 

4. Слухали: інформацію керівника СНГ, к. іст.н. Ямпольця П.В. про 

організацію та участь у вебінарі на тему: «Сучасні напрацювання теорії 

прив’язаності щодо формування стратегій реакції на небезпеку. Динамічна 

модель дорослішання П.Кріттенден». 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім членам СНГ долучитись до організації та участі. 

 

5. Слухали: інформацію керівника СНГ, к. іст.н. Ямпольця П.В. про 

організацію та участь у інтелектуальній онлайн грі «Що? Де? Коли?», 

присвяченої Міжнародному Дню студента. 

Ухвалили:  



1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім членам СНГ долучитись до організації та участі. 

 

6. Слухали: інформацію керівника СНГ, к. іст.н. Ямпольця П.В. про 

організацію та участь в науковому круглому столі на тему: «Гідність і 

свобода українського народу – вияв європейської ідентичності» до Дня 

Гідності та Свободи. 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім членам СНГ долучитись до організації та участі. 

 

7. Слухали: інформацію керівника СНГ, к. іст.н. Ямпольця П.В. про 

організацію та участь у відкритому науковому круглому столі на тему: 

«Скорботне ХХ століття: трагедії голоду в Україні» присвяченому Дню 

пам’яті жертв голодомору. 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім членам СНГ долучитись до організації та участі. 

 

8. Слухали: інформацію керівника СНГ, к. іст.н. Ямпольця П.В. про 

організацію та участь в онлайн-зустрічі з представниками інноваційних 

корпорацій Японії щодо наукової співпраці. Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім членам СНГ долучитись до організації та участі. 

 

 

 

 

Науковий керівник СНГ                                         Ямполець П.В.                                                      

 

Староста СНГ                                                     Ременець А.І. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


