
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Студентської ради 

 

м. Чернігів                                                            «03» листопада 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 в міжвузівському науково-практичному 

семінарі на тему: «Розвиток соціально-економічних систем 

конкурентоспроможного спрямування». 

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

Інституті. 

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

теорії прив’язаності щодо формування стратегій реакції на небезпеку. Динамічна 

модель дорослішання П.Кріттенден». 

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

Коли?», присвяченої Міжнародному Дню студента. 

5. Про організацію та участь в науковому круглому столі на тему: «Гідність 

і свобода українського народу – вияв європейської ідентичності» до Дня Гідності 

та Свободи. 

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

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

пам’яті жертв голодомору. 

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

інноваційних корпорацій Японії щодо наукової співпраці.  

 

Хід засідання: 

 

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

організацію та участь в міжвузівському науково-практичному семінарі на тему: 

«Розвиток соціально-економічних систем конкурентоспроможного спрямування». 

Ухвалили:  
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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. 

 

2. Слухали: інформацію заступника Голови Студентської ради Скрипку М. 

О., про організацію та участь в Дні української писемності та мови в Інституті. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Комітету з питань освіти і науки долучитись до організації написання 

диктанту національної єдності та висвітлити подію на сайті Інституту. 

 

3. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М., 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 комітетам долучитись до організації заходу та висвітлити подію на 

сайті Інституту. 

 

4. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М., 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 комітетам долучитись до організації заходу та висвітлити подію на 

сайті Інституту. 

 

5. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М., 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. Комітету з питань освіти і науки, інформаційному комітету та комітету 

зв’язків із громадськістю долучитись до організації та висвітлити подію на сайті 

Інституту. 

 

6. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М., 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. 
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2. Всім комітетам долучитись до організації заходу та висвітлити подію на 

сайті Інституту. 

 

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

організацію та участь в онлайн-зустрічі з представниками інноваційних 

корпорацій Японії щодо наукової співпраці 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Комітету з питань освіти і науки, інформаційному комітету та комітету 

зв’язків із громадськістю долучитись до організації та висвітлити подію на сайті 

Інституту. 

 

 

Голова СР                                                       Карпенко М.М. 

 

            Секретар СР                                                           Смалько В.В. 

 

 


