
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “14” січня 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. Знайомство студентського активу з новими головами секторів студради 

факультету АТЕ. 

2. Обговорення змін у «Кодексі честі» ТДАТУ, та участі активу студради 

факультету у формуванні нового документу. 

 

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

необхідність вибору нових голів секторів студради та введення їх у 

роботу. 

1.2. ВИСТУПИЛИ:  Айбетова А.Г.  з ознайомлюючою промовою до 

активу студради, особисто представила нових голів секторів. 

1.3. УХВАЛИЛИ: затвердити нових голів: 

Секретар студради: Цвєткова Г.О. 

Культурно-масовий сектор: Дяткова Є.С. 

Профорієнтаційний сектор: Найдьонов О.О. 

Інформаційний сектор: Галкіна Є.О. 

Профком: Хмура Ю.Ю. 

Клуб Веселих та Кмітливих: Токарєв О.О. 

2.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є. декана факультету АТЕ про ініціативу зміни 

«Кодексу честі» ТДАТУ. 

2.2. ВИСТУПИЛИ:  Галкіна Є.  щодо бажання взяти участь в комісії зі 

зміни «Кодексу честі». 

2.3. УХВАЛИЛИ: висунути кандидатуру Галкіної Є. та Цвєткової Г. до 

складу комісії. 

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 

 



 

ПРОТОКОЛ № 10 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “21” січня 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 акції «Коло єдності» до Дня Соборності 

України. 

2. Обговорення пропозицій щодо привітання студентів факультету АТЕ зі 

святом студентів. 

 

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

дату та умови проведення акції «Коло єдності» приуроченого до Дня 

Соборності України. 

1.2. ВИСТУПИЛИ:  Айбетова А.Г.  з проханням взяти активну участь в 

організації та проведенні акції, нагадала про правила поведінки на 

подібних заходах. 

1.3. УХВАЛИЛИ: активу студради взяти участь у акції «Коло єднання». 
 

2.1 СЛУХАЛИ: Севастьянович М. з ініціативою привітати студентів 

факультету АТЕ зі святом студентів. 

2.2 ВИСТУПИЛИ:  Дяткова Є.  з пропозицією вітати студентів цукерками 

та побажаннями, які б вони самі обирали зі скриньки. 

2.3 УХВАЛИЛИ: пропозицію Дяткової Є. ухвалити, організувати 

привітання у холі корпусу. 

 

 

 

 

Заступник голови                                                                                Айбетова А.Г. 

 

 

Секретар                                                                                                                                                                Цвєткова Г.О 

 


