
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Студентської ради 

 

м. Чернігів                                                                     «06» жовтня  2021 р.  

 

ПРИСУТНІ: Голова Студентської ради (далі – СР) Карпенко М. М., 

заступник Голови СР Скрипка М. О., секретар СР Смалько В.В. та члени 

комітетів: комітет з питань освіти і науки Ременець А.І.; спортивний комітет 

Коршак Д.О.; 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: Карпенко М. М. 

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 благодійної акції «Милосердя» до Дня людей 

похилого віку. 

2. Про організацію та участь в круглому столі, присвячений Міжнародному 

дню ненасильства. 

3. Про організацію та участь в святковому привітанні студентів Інституту з 

нагоди Дня працівників освіти. 

4. Про підготовку до проведення VІІ Регіональної науково-практичної  

конференції на тему: «Правові засади розвитку держави в умовах проведення 

децентралізації». 

5. Про організацію та участь в лекції-бесіді присвяченої Всесвітньому дню 

психічного здоров’я. 

6. Про організацію та участь у воркшопі на тему «Стрес у нашому житті» 

7. Про організацію та участь у навчальній програмі «Skills Lab: успішна 

кар’єра». 

8. Про організацію та участь в онлайн науково-практичному семінарі на 

тему «Інтелектуальні технології в управлінні та прийнятті рішень» 

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

пам’ятаємо…».  
  

 

Хід засідання: 

 

1. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М. про 

організацію та участь благодійної акції «Милосердя» до Дня людей похилого віку.  

Ухвалили:  
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1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Благодійному (соціальному) комітету долучитись до організації та 

привітати підопічних Чернігівського геріатричного пансіонату з нагоди 

Всесвітнього дня людей похилого віку з дотриманням всіх карантинних норм й 

висвітлити подію на сайті Інституту. 

 

2. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М. про 

організацію та участь в круглому столі, присвячений Міжнародному дню 

ненасильства. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

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

Інституту. 

 

3. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М. про 

організацію привітання працівникам Інституту до Дня працівників освіти. 

 Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Інформаційному комітету відзняли спільне відео-привітання, аби 

подякувати працівникам Інституту за плідну працю та побажати наснаги у роботі. 

3. Висвітлити подію на сайті Інституту. 

 

4. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М. про 

підготовку до проведення VІІ Регіональної науково-практичної  конференції на 

тему: «Правові засади розвитку держави в умовах проведення децентралізації». 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Голові, Заступнику Голови та членам комітетів Студентської ради 

долучитись до організації та проведення VІІ Регіональної науково-практичної  

конференції на тему: «Правові засади розвитку держави в умовах проведення 

децентралізації» та висвітлити подію на сайті Інститут 

 

5. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М. про 

організацію та участь в лекції-бесіди присвяченої Всесвітньому дню психічного 

здоров’я. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Спортивному комітету долучитись до організації інформаційно-

просвітницької роботи серед студентської молоді щодо здорового способу життя.  

3. Всім комітетам долучитись до організації зустрічі з кваліфікованим 

медичним працівником, лікарем-психіатром для проведення тематичної лекціі-

бесіди та висвітлити подію на сайті Інституту. 

 

6. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М. про 

організацію та участь у воркшопі на тему «Стрес у нашому житті» 
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Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

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

Інституту. 

 

7. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М. про 

організацію та участь у навчальній програмі «Skills Lab: успішна кар’єра». 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Комітету з питань освіти і науки сформувати список від студентства для 

участі та висвітлити подію на сайті Інституту. 

 

8. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М., про 

організацію та участь в науково-практичному семінарі на тему «Інтелектуальні 

технології в управлінні та прийнятті рішень». 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Комітету з питань освіти і науки сформувати список від студентства для 

участі та висвітлити подію на сайті Інституту. 

 

9. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М., про 

організацію та участь в літературно-історичному заході «Ми пам’ятаємо…».  

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Комітету з питань освіти і науки сформувати список від студентства для 

участі та висвітлити подію на сайті Інституту. 

 

 

 

Голова СР                                                       Карпенко М.М. 

 

            Секретар СР                                                           Смалько В.В. 
 


