
ПРОТОКОЛ № 17 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “5” травня 2020 року 

 

Голова: Швед Є.О. 

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  початку підсукової атестації в умовах адаптивного 

карантину. 

2. Обговорення залучення активу студентської ради факультету  до 

обласної поетичної акції «Пам’ятаємо. Перемагаємо» до Дня Перемоги. 

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

важливості серйозного ставлення до проходження підсумкової аттестації 

в карантинних умовах та перспективі дистанційного навчання вцілому. 

1.2.ВИСТУПИЛИ: 

1.3.УХВАЛИЛИ: активу студради співпрацювати з деканатом та 

викладачами у поліпшенні дистанційної системи навчання. 
 

2.1  СЛУХАЛИ: Дяткову Є. з проханням взяти участь у обласнії поетичнії 

акції «Пам’ятаємо. Перемагаємо», приуроченої до Дня Перемоги. 

2.2 ВИСТУПИЛИ: Цвєткова Г. з бажанням взяти участь у акції та ідеями 

креативного представлення поезії.  

2.3 УХВАЛИЛИ: пропозицію Цвєткової Г. ухвалити, починати підготовку 

до святкування. 
 

 

 

 

                  Голова:                                                     Швед Є.О. 

                  

Секретар                                                                                          Цвєткова Г.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “19” травня 2020 року 

 

Голова: Швед Є.О. 

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 сесії весняного семестру 2019-20020 н.р. в 

дистанційному режимі. 

2. Обговорення ідей щодо підтримання Всеукраїнського свята вишиванки 

в онлайн режимі. 

1.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є., декана факультету АТЕ, про порядок 

проведення сесії весняного семестру у дистанційному режимі, та 

проханні активу студентської ради у донесенні до академічних груп 

локанічної інформації про організацію іспитів та заліків. 

1.2. ВИСТУПИЛИ: Айбетова А. з пропозицією підтримати і донесенні до 

академічних груп локанічної інформації про організацію іспитів та 

заліків. 

1.3. УХВАЛИЛИ: активу студради надавати інформацію в групи щодо плану 

роботи на період сесії. 
 

2.1 СЛУХАЛИ: Севастьянович М. з ідеями щодо підтримки святкування 

Дня вишиванки в режимі онлайн. 

2.2 ВИСТУПИЛИ: Шафоростов С. з пропозицією підготувати відеоряд від 

студентів у вишиванках, підготувати привітання усіх зі святом і викласти 

на сайт факультету АТЕ і розповсюдити у соціальні мережі. 

2.3 УХВАЛИЛИ: активу студентської ради факультету АТЕ взяти участь у 

онлайн святкуванні Всеукраїнського Дня вишиванки. 
 

 

 

                  Голова:                                                     Швед Є.О. 

                  

 

Секретар                                                                                          Цвєткова Г.О. 
 


