
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “4” лютого 2020 року 

 

Заступник голови: Айбетова А.Г. 

Секретар: Цвєткова Г.О. 

Присутні:  студентська рада факультету 

Запрошені: Декан факультету АТЕ Іванова І.Є., Заступник декана з виховної 

роботи Шлєіна Л.І., старостат. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення проведення факультетської гри «Що?Де?Коли?». 

2. Обговорення пропозицій щодо святкування Дня закоханих на 

факультеті АТЕ. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Кольцова Руслана, організатора гри «Що?Де?Коли?», з 

проханням вирішити дату проведення гри. 

1.2. ВИСТУПИЛИ:  Айбетова А.Г.  з пропозицією проведення гри 12 або 

15 лютого. 

1.3. УХВАЛИЛИ: актив студради обрав дату проведення гри 

Що?Де?Коли?» 12 лютого. 
 

2.1 СЛУХАЛИ: Севастьянович М. з ініціативою створення в холі 5-го 

корусу фотозони за тематикою Дня закоханих. 

2.2 ВИСТУПИЛИ:  Дяткова Є.  з готовими варіантами фотозони , 

уточненням нюансів оформлення з студрадою . 

2.3 УХВАЛИЛИ: пропозицію Дяткової Є. ухвалити, активу організаційного 

сектору допомогти у оформленні фотозони. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови                                                                       Айбетова А.Г. 

 

Секретар                                                                                                                                                                                Цвєткова Г.О 

 

 

 

 

 
 



ПРОТОКОЛ № 12 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “18” лютого 2020 року 

 

Заступник голови: Айбетова А.Г. 

Секретар: Цвєткова Г.О. 

Присутні:  студентська рада факультету 

Запрошені: Декан факультету АТЕ Іванова І.Є., Заступник декана з виховної 

роботи Шлєіна Л.І., старостат. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення організації зустрічі зі здобувачами вищої освіти щодо  

Положення особливостей нарахування академічної стипендії. 

 

2. Обговорення участі студентів факультету АТЕ у святкуванні Масляної 

ТДАТУ 2020. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Шлєіну Л.І. заступника декана з виховної роботи, щодо 

обговорення особливостей дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти. 

1.2. ВИСТУПИЛИ:  Айбетова А.Г.  з детальним обговоренням зустрічі зі 

здобувачами освіти та з нагадуванням про запрошення на зустріч 

студентського омбудсмена Семенова Микиту. 

1.3. УХВАЛИЛИ: актив студради залучити до зустрічі з обговорення 

питань академічної доброчесності. 
 

2.1 СЛУХАЛИ: Дяткову Є.  щодо організації «виїздної» кухні в холлі ЦКІДу 

та ярмарки Масляної. 

2.2 ВИСТУПИЛИ:  Галкіна Є.  з бажанням взяти участь у підготовці 

прикрас та оформленні ярмарки. 

2.3 УХВАЛИЛИ: активу студради взяти участь у святкуванні Масляної. 
 

Додаток додається до протоколу з підписами студентської ради з 

ознайомленням з Кодексом честі ТДАТУ, антикорупційною програмою 

ТДАТУ та пунктами нової освітньої траєкторії. 

 

 

 

 

Заступник голови                                                                       Айбетова А.Г. 

 

Секретар                                                                                                                                                                Цвєткова Г.О 

 


