
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “06” жовтня 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 організації зустрічі з питань академічної доброчесності зі 

студентами спеціальностей «Садівництво та виноградарство», «Агрономія», 

«Геодезія та землеустрій», «Цивільна безпека», «Харчові технології», 

«Готельно-ресторанна справа», «Екологія».  

2. Обговорення ідей онлайн привітання з Днем Захисника України. 

3. Обговорення проведення конкурсу на рівні факультету «Студент – року 

2020» 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Іванову І.Є. щодо запланованої зустрічі з учасниками 

освітнього процесу спеціальностей «Садівництво та виноградарство», 

“Агрономія”, «Геодезія та землеустрій». 

1.2. ВИСТУПИЛИ:  Айбетова А. з промовою, щодо основних задач 

студентської ради факультету на цій зустрічі. 

1.3. УХВАЛИЛИ: активу студради взяти участь у зустрічі з питань 

академічної доброчесності. 

 

2.1.    СЛУХАЛИ: Дяткова Є. з пропозицією, щодо оформлення привітання з 

Днем Захисника України на сайті факультету та в соц.мережах. 

2.2.  ВИСТУПИЛИ:    Акатова Д. з пропозицією допомогти у розробці   

онлайн-привітань. 

2.3.   УХВАЛИЛИ: пропозицію Дяткової Є. та Акатової Д. ухвалити. 

 

3.1.  СЛУХАЛИ: Шлєіну Л.І. щодо організації конкурсу «Студент – року 

2020» відповідно до положення проведення цього конкурсу. 

3.2.  ВИСТУПИЛИ:  Севастьянович М. з пропозицією включити до членів 

комісії конкурсу декана факультету АТЕ Іванову І.Є., заступника декана 

з ОВР АТЕ Шлєіну Л.І., заступника декана з наукової роботи факультету 

Білоусову З.В., голову студентської ради університету Шац Н.,  голову 

культурно-масового сектору Дяткову Є., голову наукового сектору Лісову 

А. 



3.3. УХВАЛИЛИ:. включити до членів комісії конкурсу декана факультету 

АТЕ Іванову І.Є., заступника декана з ОВР АТЕ Шлєіну Л.І., заступника 

декана з наукової роботи факультету Білоусову З.В., голову студентської 

ради університету Шац Н.,  голову культурно-масового сектору Дяткову 

Є., голову наукового сектору Лісову А. 

                

 

 

 

Голова:                                                     Швед Є.О. 

                  

Секретар                                                                                          Соболь  Г.О. 

 

 

  



ПРОТОКОЛ № 4 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “13” жовтня 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. заступники декана з навчальної роботи 

Тараненко Г.Г., Нєжнова Н.Г, Чебанова Ю.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про клопотання щодо продовження освітнього процесу за змішаною 

системою навчання в Таврійському державного агротехнологічного 

університеті імені Дмитра Моторного. 

1.1. СЛУХАЛИ: заступника декана АТЕ з ОВР Шлєіну Л.І. з 

пропозицією продовження освітнього процесу за змішаною системою 

навчання в Таврійському державного агротехнологічного університеті імені 

Дмитра Моторного 

1.2. ВИСТУПИЛИ: голова студентської ради факультету АТЕ студент 

21 МБ ЕК групи Евген Швед, староста 21 АГ групи Єлизавета Дяткова, студент 

31 АГ групи Олександр Токарєв, студентка 41 ХТ групи Єлизавета Гончаренко, 

студентка 31 СВ групи Вікторія Носенко, студентка 31 ГРС Марія 

Севастьянович з пропозицією продовження освітнього процесу за змішаною 

формою навчання в Таврійському державного агротехнологічного університеті 

імені Дмитра Моторного 

1.3. УХВАЛИЛИ: 

1. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка дозволяє продовжити 

використання змішаної системи навчання та складністю виконання та 

засвоєння лабораторних занять з технічних дисциплін в дистанційному режимі 

студентська спільнота факультету агротехнологій та екології вважає за 

потрібне продовжити освітній процес за змішаною системою, яка була введена 

в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра 

Моторного з 05 жовтня 2020 року. 

2. У разі погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні студентська 

спільнота підтримує перехід на дистанційне навчання. 

 

 

Голова:                                                     Швед Є.О. 

                  

Секретар                                                                                          Соболь  Г.О.  



ПРОТОКОЛ № 5 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “20” жовтня 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 організації профорієнтаційної роботи на факультеті АТЕ. 

2. Обговорення зустрічі студенської ради з першокурсниками 

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

землеустрій», «Цивільна безпека», «Харчові технології», «Готельно-

ресторанна справа», «Екологія». 

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

необхідність проведення профорієнтаційної роботи в умовах 

адаптивного карантину. 

1.2. ВИСТУПИЛИ: Токарєв О.О. з проханням взяти активну участь в 

профорієнтаційній роботі на факультеті АТЕ. 

2.1. УХВАЛИЛИ: активу студради взяти участь у профорієнтаційній 

роботі в режимі онлайн. 

2.2. СЛУХАЛИ: Шведа Є. голову студентської ради факультету АТЕ про 

основні питання, які потрібно висвітлити представникам секторів 

студеньскої ради на зустрічі з першокурсниками.  

2.3. ВИСТУПИЛИ:  Хмура Ю. з промовою про важливість теми 

профспілкового комітету і донесення інформації про нього до 

першокурсників. 

2.4. УХВАЛИЛИ: урахувати всі пропозиції, на кураторській годині провести 

зустріч з першокурсниками. 

 

 

 

 

 

Голова:                                                     Швед Є.О. 

                  

Секретар                                                                                            Соболь  Г.О. 

 


