
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “3” березня 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 зустрічі зі здобувачами освіти спеціальностей 

«Садівництво та виноградарство», «Агрономія», «Геодезія та землеустрій», 

«Цивільна безпека», «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», 

«Екологія» на тему основних векторів удосконалення якості освітнього 

процесу факультету АТЕ . 

2. Обговорення організації урочистої церемонії вручення дипломів 

випускникам-магістрам 2020 року 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є., декана факультету АТЕ, яка акцентувала 

увагу на тому, що студентство бере активну участь у розробці освітніх 

програм, визначенні ключових компетентностей, основних дисциплін 

та предметної сфери, формулюванні програмних результатів 

навчання . 

1.2. ВИСТУПИЛИ: Айбетова Алія затупник голови студентської ради 

АТЕ з пропозицією організувати зустрічі здобувачів з деканом 

факультету. 

1.3. УХВАЛИЛИ: активу студентської ради посприяти у організації 

зустрічі здобувачів освіти з деканом Івановою І.Є задля обговорення 

нагальних питань. 
 

2.1  СЛУХАЛИ: Севастьянович М. з ідеями оформлення та креативного 

привітання випускників-магістрів. 

2.2  ВИСТУПИЛИ:  Дяткова Є. з пропозицією створення відеоряду з 

цікавими моментами навчання випускників-магістрів.  

2.3   УХВАЛИЛИ: пропозицію Дяткової Є.  підтримати і призначити 

відповідальними за виконання голову інформаційного сектору Галкіну 

Є та голову web-центу Шафоростова С. 
 

 

 

Заступник голови                                                                                Айбетова А.Г. 

 

 

Секретар                                                                                                                                                                Цвєткова Г.О



ПРОТОКОЛ № 14 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “24” березня 2020 року 

(платформа ZOOM) 

 

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 функціонування освітнього процесу та  роботи студентської 

ради в карантинних умовах. 

2. Оголошення конкурсу на кращий студентський проект- облаштування 

майданчику для молоді. 
 

1.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є., декана факультету АТЕ, щодо постанови 

Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо запобігання епідемії 

коронавірусної інфекції» та план дії учасників освітнього процесу в 

умовах карантину. 

1.2. ВИСТУПИЛИ: Айбетова Алія затупник голови студентської ради 

АТЕ з пропозицією використовувати усі заходи щодо запобігання 

епідемії короновірусної інфекції. 
 

1.3.  УХВАЛИЛИ: активу студради та старостам груп розповсюдити 

надану інформацію в академічних групах. 
 

 

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

оголошення конкурсу серед студентів на кращий проект облаштування 

території біля корпусу №5.  

2.2 ВИСТУПИЛИ: Токарєв О. голова студентської команди КВК АТЕ з 

пропозицією включити до складу комісії: представників деканату АТЕ 

декан Іванова І.Є., заступник декана Шлєіна Л.І, завідуючі кафедр: 

Колесніков М.О. кафедра ПОВБХ, Єременко О.А. кафедра 

Рослинництва, Прісс Л.П. кафедра ХТГРС, Рогач Ю.П. кафедра ЦБ, 

Даценко Л.М. кафедра ГЕЗ. 

2.3 .   УХВАЛИЛИ: затвердити склад комісії. 
 

Заступник голови                                                                                Айбетова А.Г. 

 

 

Секретар                                                            Цвєткова Г.О 


