
Звіт роботи Студентської ради 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

за 2021-2022 н.р. 
 

Впродовж 2021-2022 навчального року студентська рада Інституту 

координувала всю науково-методичну, навчально-виховну роботу студентів; 

систематично проводилися засідання ради Інституту з запрошенням викладачів, 

роботодавців. 

 

У І семестрі 2021-2022 навчального року на засіданнях Студентської ради 

обговорено такі питання: 

1. Про формування складу та структури Студентської ради на 2021 – 2022 н. 

рік. 

2. Про затвердження плану роботи на 2021/2022 н. р. 

3. Про організацію та участь в лекції-бесіді на тему: «Ювілей Української 

державності: досвід і перспективи!» до Дня знань. 

4. Про організацію та участь в зустрічі з нотаріусом до Дня нотаріату на тему: 

«Роль нотаріату в повсякденному житті». 

5. Про організацію та участь в зустрічі з підприємицею, директоркою Центру 

іноземних мов «Лондон» Шмаровою І.П., з нагоди Дня підприємця. 

6. Про організацію та участь в неформальному круглому столі присвячений 

Міжнародному дню грамотності. 

7. Про організацію та участь в Дні здоров’я у Чернігівському інституті МАУП. 

8.  Про організацію та участь у нетворкінгу «Друзі вже 4 роки!» 

9. Про організацію та участь в робочій зустрічі з ініціативною групою по 

створенню Ради молодих вчених при Чернігівській ОДА. 

10. Про організацію та участь в оглядовій екскурсії «З глибини віків» до Дня 

міста Чернігів. 

11. Про організацію та участь в оглядовій екскурсії до обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. 

12. Про обговорення щодо дотримання та виконання законодавства в сфері 

запобігання та протидії корупції студентами Чернігівського інституту МАУП. 

13. Про організацію та участь благодійної акції «Милосердя» до Дня людей 

похилого віку. 

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

дню ненасильства. 

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

нагоди Дня працівників освіти. 

16. Про підготовку до проведення VІІ Регіональної науково-практичної  

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

децентралізації». 

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

психічного здоров’я. 

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

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

кар’єра». 



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

«Інтелектуальні технології в управлінні та прийнятті рішень» 

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

пам’ятаємо…».  

22. Про організацію та участь в міжвузівському науково-практичному семінарі 

на тему: «Розвиток соціально-економічних систем конкурентоспроможного 

спрямування». 

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

Інституті. 

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

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

модель дорослішання П.Кріттенден». 

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

присвяченої Міжнародному Дню студента. 

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

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

Свободи. 

27. Про організацію та участь у відкритому науковому круглому столі на тему: 

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

жертв голодомору. 

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

інноваційних корпорацій Японії щодо наукової співпраці.  

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

СНІДом. 

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

стратегічне партнерство». 

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

разом» присвячений  Міжнародному дню інвалідів.  

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

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

людини» в рамках Загальної декларації прав людини. 

34. Про організацію та участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. 

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

дня Святого Миколая! 

 

У ІІ семестрі 2021-2022 навчального року на засіданнях Студентської ради 

обговорено такі питання: 

 

1. Про результати роботи Студентської ради у І-му півріччі 21/22 навчального 

року та корегування плану на ІІ семестр.  

2. Про участь в онлайн – тематичній виховній годині присвяченій до Дня 

соборності та Свободи України. 

3. Про участь в онлайн – виховній годині присвяченій до Міжнародного дня 

пам’яті Холокоста. 



4. Про  участь у заході присвяченого до Дня вшанування учасників битви під 

Крутами. 

 

 
Секретар Студентської ради                                          Смалько В. В. 


