
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Студентської ради 

 

 

м. Чернігів                                                                     «01» грудня 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 інтерактивній лекції-бесіді до Дня боротьби 

зі СНІДом. 

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

стратегічне партнерство». 

3. Про організацію та участь в круглому столі на тему: «Творімо добро 

разом» присвячений  Міжнародному дню інвалідів.  

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

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

людини» в рамках Загальної декларації прав людини. 

6. Про організацію та участь у І турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. 

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

дня Святого Миколая! 

 

Хід засідання: 

 

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

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

 Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім комітетам долучитись до організації та участі й висвітлити подію 

на сайті Інституту. 
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2. Слухали: інформацію заступника Голови Студентської ради Скрипку 

М. О., про організацію та участь в бізнес-форумі «Наука-бізнес-освіта: 

стратегічне партнерство». 

Ухвалили:  

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. 

 

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

організацію та участь в круглому столі на тему: «Творімо добро разом» 

присвячений  Міжнародному дню інвалідів. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

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

зв’язків із громадськістю та благодійному (соціальному) комітету сформувати 

список від студентства для участі. 

 

4. Слухали: інформацію заступника Голови Студентської ради Скрипку 

М. О., про організацію та участь в заході до Дня збройних сил України. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

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

Інституту. 

 

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

організацію та участь в круглому столі присвячений «Дню прав людини» в 

рамках Загальної декларації прав людини. 

Ухвалили:  

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. 

 

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

організацію та участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт. 

Ухвалили:  

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. 

 

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

організацію та участь в благодійній акції «Подаруй дитині свято» до дня Святого 

Миколая! 
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Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

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

Інституту. 

 

 

 

Голова СР                                                       Карпенко М.М. 

 

            Секретар СР                                                          Смалько В.В. 

 


