
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

засідання Студентського наукового гуртка  

 

м. Чернігів                                                            «02» вересня  2022 р.  

 

ПРИСУТНІ: 17 чоловік. 

 

Порядок денний:  

 

1. Про формування складу та структури Студентського наукового 

гуртка (далі – СНГ)  на 2022 – 2023 н. рік. 

2. Про розгляд та ухвалення плану роботи на 2022/2023 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 участь у неформальному круглому столі присвяченому 

Міжнародному дню грамотності. 

6. Про підготовку до проведення VІІІ Регіональної науково-практичної  

конференції на тему: «Економіко-правова політика України у контексті 

негативного впливу війни». 

7. Про організацію та участь у воркшопі на тему «Формування якостей 

лідера в групі» 

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

кар’єра». 

9. Про організацію та участь в онлайн науково-практичному семінарі 

на тему «Інтелектуальні технології в управлінні та прийнятті рішень» 

 

 

Хід засідання: 

 

1. Слухали: заступника директора з науково-педагогічної роботи, 

к.е.н., доцента Назарко С.О., щодо оновлення складу Студентського 

наукового гуртка і затвердити склад на 2022-2023 н. рік в наступному складі: 

 

Науковій керівник 

студентського наукового 

гуртка  

Ямполець П.В. – к.іст.н. , доцент , завідувач 

кафедри «Загальнонаукових, соціальних та 

поведінкових дисциплін» 

Староста студентського 

наукового гуртка  

Ременець Анна Ігорівна,  

студентка 4 курсу  

Відповідальний за напрямок 

в галузі права 

Рябченко М.С. - к.ю.н., «Правознавство» 



Відповідальний за 

економічний напрямок  

Суворова С.Г. – к.е.н., доцент, завідувач 

кафедри «Управління персоналом, 

економіки праці та публічного управління» 

Відповідальний за напрямок 

в соціальній галузі  

Кононенко С.В. – к.псих.н.,  

доцент, завідувач кафедри «Психології» 

Члени студентського наукового гуртка  

№ П.І.Б. члена наукового гуртка курс 

1 Абросімов Максим Вікторович 4 курс 

2 Іващенко Павло анатолійович 2 курс 

3 Колесник Костянтин Костянтинович 2 курс 

4 Михайлюк Катерина Олегівна 4 курс 

5 Семенець Ярослав Євгенійович 4 курс 

6 Коршак Денис Олександрович 4 курс 

7 Меркун Анастасія Андріївна 2 курс 

8 Самійленко Маргарита Олександрівна 2 курс 

   

З ініціативою бути старостою СНГ виступила Ременець А.І., 

заперечень з боку присутніх не висловили та одноголосно обрали старостою 

СНГ. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Затвердити склад та структуру СНГ. Але кількісний склад наукового 

гуртка, може збільшуватися за рахунок нових членів (студентів).  

3. Засідання СНГ є відкритим для всіх відвідувачів. 

4. Інформацію щодо складу та структури СНГ оприлюднити на сайті 

Інституту. 

 

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

розгляд та ухвалення плану роботи на 2022/2023 н. р. 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Ухвалити план роботи СНГ на 2022/2023 н. р. 

 

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

обговорення напрямів науково-дослідної роботи СНГ у розрізі кафедральних 

тематик. 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Відповідальним за напрямки СНГ активізувати студентську наукову 

роботу у розрізі кафедральних тематик з перевіркою на наявність 

академічного плагіату. 

 

4. Слухали: інформацію відповідальних за напрямки СНГ щодо 

оприлюднення відповідних наукових тем. 



Виступили студенти:  

Абросімов М., Іващенко П., Колесник К., Михайлюк К., Семенець Я., 

Ременець А., Коршак Д., Меркун А., Самійленко М. про їх вподобання щодо 

конкретної тематики та проблемних питань, які студенти бажають 

досліджувати продовж відповідного навчального року.  

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Закріпити наукового керівника до вибраної студентами теми 

дослідження та повідомити всім бажаючим студентам приєднатися до 

наукових досліджень. 

 

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

участь у неформальному круглому столі присвяченому Міжнародному дню 

грамотності. 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Всім членам СНГ долучитись до участі у неформальному круглому 

столі присвяченому Міжнародному дню грамотності. 

 

6. Слухали: інформацію заступника директора з науково-педагогічної 

роботи, к.е.н., доцента Назарко С.О. про участь студентства у VІІІ 

регіональній науково-практичній конференції на тему: «Економіко-правова 

політика України у контексті негативного впливу війни». 

А також, ознайомлення студентів наукового гуртка із 

рекомендаціями щодо структури, правил написання, оформлення наукової 

статті, підготовки доповіді та презентації на конференцію 
Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім членам СНГ долучитись до написання тез на конференцію. 

 

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

організацію та участь у воркшопі на тему «Формування якостей лідера в 

групі» 

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

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Старості СНГ вибрати учасника (методом голосування) для участі у 

навчальній програмі «Skills Lab: успішна кар’єра». 

 



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

організацію та участь в онлайн науково-практичному семінарі на тему 

«Інтелектуальні технології в управлінні та прийнятті рішень» 

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. 

 
 


