
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “3” вересня 2019 року

Голова: Швед Є.О.
Секретар: Терещенко Ю.О.
П р и с у т н і : студентська рада факультету
Запрошені: Декан факультету АТЕ Іванова І.Є'., Заступник декана з виховної 
роботи Шлєіна Л.І., старостат.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: .
1. Ознайомлення студентів з планом проведення XIV Зльоту відмінників.
2. Планування зустрічі студентської ради з першокурсниками.

1.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є. декана факультету АТЕ про ознайомлення 
студентів з планом проведення XIV Зльоту відмінників на базі 
відпочинку “Салют” та план спортивних та культурних заходів.

1.2. ВИСТУПИЛИ: Айбетова А.Г. щодо правил поведінки та правил 
безпеки під час перебування студентів на базі відпочинку “Салют” та 
особливостей заходів та потреби лриймати участь студентів у спортивній
та культурній програмах.

1.3. УХВАЛИЛИ: приймати участь у всіх заходах XIV Зльоту відмінників та 
дотримуватись правил поведінки та безпеки.

2.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є. декана факультету АТЕ про обговорення тем, які 
потрібно розповісти першокурсникам під час зустрічі студентів з ними.

2.2. ВИСТУПИЛИ: Галкіна Є. щодо особливостей актуальних питань та 
заходів, про які потрібно повідомити студентів на зустрічі.

2.3. УХВАЛИЛИ: план зустрічі студентської ради з першокурсниками та 
питання, що потрібно оговорити.
Додаток додається до протоколу з підписами студентської ради з 
ознайомленням з Кодексом честі ТДАТУ, антикорупційною програмою ТДАТУ 
та пунктами нової освітної траєкторії.

Швед С.О.
Терещенко Ю.О.

Голова
Секретар



ПРОТОКОЛ № 2 
засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “ 17” вересня 2019 року

Голова: Швед Є.О.
Секретар: Терещенко Ю.О.
Присутні: студентська рада факультету
Запрошені: Декан факультету АТЕ Іванова І.Є'., Заступник декана з виховної 
роботи Ш лєіна JI.I., старостат.

порядок Д Ш Н И Й г  .
1 .Планування проведення квесту для першокурсників.
2.Участь у екологічній акції “Студком за ЕКО”.

1.1. СЛУХ АЛИ: Іванову І.Є. декана факультету АТЕ про ознайомлення 
студентів з планом проведення квесту першокурсників.

1.2. В И С ТУ П И Л И : Швед С.О. щодо плану проведення квесту та 
розподілення активістів по різним станціям, розподілення завдань.

1.3. УХВАЛИЛИ: проведення квесту першокурсників та план.
2.1. СЛУХ АЛИ: Шлеїну Л.І., заступника декана з виховної роботи, про 

участь студентської ради в екологічній акції.
2.2. В И С ТУ П И Л И : Швед С.О. щодо важливості приймання участі в акції.
2.3. УХВАЛИЛИ: участь студентської ради в екологічній акції.
Додаток додається до протоколу з підписами студентської ради 
ознайомленням з Кодексом честі ТДАТУ, антикорупційною програмою ТДАТУ 
та пунктами нової освітної траєкторії.

Голова
Секретар

Швед Є.О.
Терещенко Ю.О.



ПРОТОКОЛ № З
засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “ 15” жовтня 2019 року

Голова: Швед Є.О.
Секретар: Терещенко Ю.О.
П р и с у т н і : студентська рада факультету
Запрошені: Декан факультету АТЕ Іванова І.Є., Заступник декана з виховної
роботи Шлєіна Л.І., старостат.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 .Початок університетської спартакіади.
2.Дебют першокурсників.

1.1. СЛУХАЛИ: Шлеїну Л.І., заступника декана з виховної роботи щодо 
складу команд на різні змагання та допуску учасників до участі в них.

1.2. ВИСТУПИЛИ: Мальований П.П.щодо складу оманд на різні змагання 
та дати та час проведення різних змагань.

1.3. УХВАЛИЛИ: склад команд на різні змагання спартакіади.
2.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є. декана факультету АТЕ про поан проведення 

Дебюту першокурсників, кількість груп та місце проведення.
2.2. ВИСТУПИЛИ: Швед Є.О. про призначення активістів та членів 

студради кураторами різних груп, обговорення специфіку проведення 
заходу та процес роботи з групами.

2.3. УХВАЛИЛИ: кураторів груп, лан проведення заходу та подальшу роботу
з групами.
Додаток додається до протоколу з підписами студентської ради з
ознайомленням з Кодексом честі ТДАТУ, антикорупційною програмою ТДАТУ
та пунктами нової освітної траєкторії.

Голова
Секретар

Швед С.О.
Терещенко Ю.О.



ПРОТОКОЛ № 4 
засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “5” листопада 2019 року

Голова: Швед Є.О.
Секретар: Терещенко Ю.О.
Присутні; студентська рада факультету
Запрошені: Декан факультету АТЕ Іванова І. Є., Заступник декана з виховної 
роботи Шлєіна Л.І., старостат.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 .Дебют пешокурсників.
2.Благодійний ярмарок на підтримку Румянцева Данила.
1. КВК — осінній кубок Ректора.

1.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є. декана факультету АТЕ про результати роботи 
на кінцеву підготовку до дебюту першокурсників.

1.2. ВИСТУПИЛИ: студентів-кураторів груп про готовність груп до дебюту, 
Айбетову А.Г. Про організаційні заходи до дебюту.

1.3. УХВАЛИЛИ: явка на заход, контроль груп та підготовку та допомогу в
день проведння заходу.

2.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є. декана факультету АТЕ про проведення 
благодійного ярмарку на пітдримку Румянцева Данила та план заходу.

2.2. ВИСТУПИЛИ: Айбетова А.Г. щодо особливостей проведення ярмарку, 
розподіл обовязків щодо організації та підтримку ярмарки на рівн: 
університету.

2.3. УХВАЛИЛИ: план проведення ярмарку та участь студради у підготовці 
та проведенні.
3.1. СЛУХАЛИ: Шлеїну Л.І. заступника декана з виховної роботи щодо 
рганізацію групи підтримки на КВК.
3.2. ВИСТУПИЛИ: Айбетова А.Г. Щодо організацію групи підтримки та 
продажу квитків на захід.
3.3. УХВАЛИЛИ: організаці. Групи підтримки на КВК.

Додаток додається до протоколу з підписами студентської ради з 
ознайомленням з Кодексом честі ТДАТУ, антикорупційною програмою ТДАТУ 
та пунктами нової освітної траєкторії.

Швед Є.О.
Терещенко Ю.О.



ПРОТОКОЛ № 5 
засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “ 12” листопада 2019 року

Голова: Швед Є.О.
Секретар: Терещенко Ю.О.
П р и с у т н і ; студентська рада факультету
Запрошені: Декан факультету АТЕ Іванова І.€ ., Заступник декана з виховної 
роботи Ш лєіна Л.І., старостат.

П О РЯД О К Д ЕН Н Й Ш  %
1.Нагородження кращих студентів факультету.
2.Адреналін-шоу.

1.1. СЛУХ АЛИ: Іванову І.Є. декана факультету АТЕ про оголошення 
нагородження кращих студентів на честь святкування Дня студента.

1.2. В И СТУ П И Л И : Айбетова А.Г. Про інформування студентів про місце та 
час проведення зустрічі студентів з ректором.

1.3. УХВАЛИЛИ: час та місце зустрічі студентів з ректором.
2.1. СЛУХ АЛИ: Іванову І.Є. декана факультету АТЕ про умови 

університетського конкурсу Адреналін-шоу та участь у ньому факультету.
2.2. В И С ТУ П И Л И : Айбетову А.Г. Про склад команди для участі у заході, 

кількусть конкурсів та час, що потребужться на підтоговку.
2.3. УХВАЛИЛИ: склад команди, конкурси та підтоговку до них.
Додаток додається до протоколу з підписами студентської ради з 
ознайомленням з Кодексом честі ТДАТУ, антикорупційною програмою ТДАТУ 
та пунктами нової освітної траєкторії.

Голова
Секретар

Швед Є.О.
Терещенко Ю.О.



ПРОТОКОЛ № 6 
засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “3” грудня 2019 року

Голова: Швед Є.О.
Секретар: Терещенко Ю.О.
П р и с у т н і : студентська рада факультету
Запрошені: Декан факультету АТЕ Іванова І.Є., Заступник декана з виховної 
роботи Шлєіна Л.І., старостат.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ґ
1. Вітання дітей у інтернаті №1.
2.Підсумки семестру.

1.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є. декана факультету АТЕ про вітання дітей у 
інтернаті №1 з нагоди святкування Дня Святого Миколая.

1.2. ВИСТУПИЛИ: Айбетова А.Г. щодо казки та розподілення ролей, 
замовляння подарунків для дітей.

1.3. УХВАЛИЛИ: ролі у казці та подарунки для дітей.
2.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є. декана факультету АТЕ про підсумки роботи 

студентської ради протягом семестру, досягнення за семестр.
2.2. ВИСТУПИЛИ: Айбетова А.Г. Про роботу кожного сектора, здання 

главами звітів та підсумки роботи кожного в студентській раді.
2.3. УХВАЛИЛИ: роботу кожного сектора протягом семестру.
Додаток додається до протоколу з підписами студентської ради з 
ознайомленням з Кодексом честі ТДАТУ, антикорупційною програмою ТДАТУ 
та пунктами нової освітної траєкторії.

Секретар

Швед Є.О. 
Терещенко Ю.О.


