
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “08” вересня 2020 року 

 

Голова: Швед Є.О. 

Секретар: Соболь 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 першокурсників у стінах 

університету. 

2. Обговорення пропозицій щодо проведення онлайн заходів на 

факультеті АТЕ. 

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

початок навчального року для першокурсників та порядок проведення 

зустрічі студентів першого року навчання.  

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

організації та проведенні зустрічі студрадою факультету 

першокурсників, нагадала про правила поведінки на подібних заходах. 

1.3. УХВАЛИЛИ: активу студради взяти участь у заході привітання 

першокурсників. 
 

2.1 СЛУХАЛИ: Севастьянович М. з пропозицією, щодо доцільності 

організації різних святкових заходів в онлайн режимі. 

2.2 ВИСТУПИЛИ:  Дяткова Є.  з пропозицією допомогти у розробці 

стратегії онлайн-святкувань. 

2.3 УХВАЛИЛИ: пропозицію Дяткової Є. та Севастьянович М.  

ухвалити. 

 

 

 

 

Голова:                                                     Швед Є.О. 

 

Секретар                                                                                          Соболь  Г.О. 

 

 

  



ПРОТОКОЛ № 2 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “22” вересня 2020 року 

 

Голова: Швед Є.О. 

Секретар: Соболь 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 діяльності студради в умовах адаптивного карантину. 

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

факультету у формуванні оновленого документу. 

 

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

необхідність створення плану роботи в нових умовах на період 

пандемії. 

1.2. ВИСТУПИЛИ: Швед Є. з ознайомлюючою промовою до активу 

студради. 

1.3. УХВАЛИЛИ: Порядок роботи студради факультету АТЕ на період 

адаптивного карантину. 

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

«Кодексу честі» ТДАТУ. 

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

зміни «Кодексу честі». 

2.3. УХВАЛИЛИ: висунути кандидатуру Семенюк Є. та Соболь Г. до 

складу комісії. 

 

 

 

 

 

Голова:                                                     Швед Є.О. 

 

Секретар                                                                                          Соболь  Г.О. 

 

 


