
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

П Р О Т О К О Л №1 

від 23 вересня 2019 р., м. Одеса  
  

ауд. № 213                                                                                           11 ГОДИНА 00 ХВИЛИН 
 

 

ЗВІТНО-ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ НИЗЬКОТЕМПЕРА-

ТУРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНЖЕНРЕНОЇ МЕХАНІКИ ЗА 2018-2019 Н.Р. 

 

Загальна кількість студентів факультету НТтаІМ денної форми навчання станом на 

23.09.2019 - 303 особа. 

 

Кількість зареєстрованих студентів – 40 осіб.  

 

СЛУХАЛИ:  
 

Басова А.М. , голову студентської ради факультету НТтаІМ, який ознайомив при-

сутніх студентів з метою та повноваженнями конференції студентів факультету. 

Басов А.М., запропонував обрати головуючого та секретаря конференції студентів, 

а також надати відповідні пропозиції. 
 

ВИСТУПИВ:  
 

Крашунський Г.Л., студент гр. ЕН-241, член науково-учбового сектору студентсь-

кої ради факультету НТтаІМ, який запропонував обрати головуючою зборів Соловйову 

П.В., студентку групи ХМ-151м, секретаря студентської ради факультету НТтаІм, а секре-

тарем зборів Макруху О.І. студента групи ЕН-121, члена організаційного сектору студент-

ської ради факультету НТтаІМ. 
 

Інших пропозицій не надійшло. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Обрати головуючою зборів Соловйову П.В., студентку групи ХМ-151М, секретаря 

студентської ради факультету НТтаІМ, а секретарем зборів Макруху О.І., студента групи 

ЕН-121, члена організаційного сектору студентської ради факультету НТтаІМ. 
 

Результати голосування:  
 

«ЗА» - 
__40__ 

(цифрою) 

сорок 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Звіт Басова А.М., голови студентської ради факультету НТтаІМ, студента групи 

ХМ-151мн, про результати роботи студентської ради факультету за 2018-2019 н.р. 

2. Обрання та затвердження складу рахункової комісії з виборів голови студентської 

ради факультету НТтаІМ. 

http://onaft.edu.ua/download/pubinfo/polojennya-obrannya-predstavnik%D1%96v.pdf
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3. Обрання та затвердження кандидатів на посаду голови студентської ради факульте-

ту НТтаІМ. 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  
 

Соловйову П.В., головуючу конференції, студентку групи ХМ-151М, секретаря 

студентської ради факультету НТтаІМ, яка оголосила порядок денний звітно-виборчої 

конференції студентів факультету НТтаІМ та виступила з пропозицією його затверджен-

ня.  
 

Інших пропозицій не надійшло. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Затвердити порядок денний звітно-виборчої конференції студентів факультету 

НТтаІМ за 2018-2019 н.р. 
 

Результати голосування:  
 

«ЗА» - 
__40__ 

(цифрою) 

Триста двадцять сім 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

 

1. Звіт Басова А.М., голови студентської ради факультету НТтаІМ, студента групи 

ХМ-151мн, про результати роботи студентської ради факультету за 2018-2019 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Басова А.М., який доповів про результати роботи студентської ради факультету за 

2018-2019 н.р. (звіт додається) 

 

 

ВИСТУПИВ: 

 

Петушков Я.Л. студента гр. ЕН-241 з пропозицією визнати роботу студентської ра-

ди факультету НТтаІМ за 2018-2019 н. р. задовільною. 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

Визнати роботу студентської ради факультету НТтаІМ за 2018-2019 н. р. задовіль-

ною. 

 

Результати голосування:  
 

«ЗА» - 
__39__ 

(цифрою) 

Тридцать дев`ять 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___1___ 

(цифрою) 

один 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - ___0___ нуль 
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(цифрою) (прописом) 

 

2. Обрання та затвердження складу рахункової комісії з виборів голови студентської 

ради факультету НТтаІМ. 

СЛУХАЛИ: 

 

Соловйову П.В., головуючу конференції, студентку групи ХМ-151М, секретаря 

студентської ради факультету НТтаІМ, яка повідомила про необхідність обрання рахунко-

вої комісії на вибори голови студентської ради факультету з числа присутніх студентів. 

 

ВИСТУПИВ: 

 

Міньков Г.В., студент гр. ХМ-151М факультету НТтаІМ , який запропонував обра-

ти склад рахункової комісії на вибори голови студентської ради факультету в кількості 3 

осіб. 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

Обрати склад рахункової комісії на вибори голови студентської ради факультету в 

кількості 3 осіб. 

 

Результати голосування: 

  

«ЗА» - 
__39__ 

(цифрою) 

Тридцать дев`ять 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___1___ 

(цифрою) 

один 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

 

ВИСТУПИЛА:  

 

Міньков Г.В., студент гр. ХМ-151МН, який запропонував обрати до складу рахун-

кової комісії на вибори голови студентської ради факультету наступних осіб:  

1. Іванова Д.І, студента групи ЕН-111 

2. Гостєва С.О., студента групи ЕН-111 

3. Фурсенко В.В., студента групи ЕН-111 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Обрати до складу рахункової комісії на вибори голови студентської ради факульте-

ту наступних осіб:  

4. Іванова Д.І, студента групи ЕН-111 

5. Гостєва С.О., студента групи ЕН-111 

6. Фурсенко В.В., студента групи ЕН-111 

Результати голосування: 

  

«ЗА» - 
__39__ 

(цифрою) 

Тридцать дев`ять 

(прописом) 
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«ПРОТИ» - 
___1___ 

(цифрою) 

один 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

 

 

3. Обрання та затвердження кандидатів на посаду голови студентської ради факуль-

тету НТтаІМ. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Соловйову П.В., головуючу конференції, студентку групи ХМ-151М, секретаря 

студентської ради факультету НТтаІМ, яка повідомила, що згідно рішення студентської 

ради ОНАХТ, 3 жовтня з 10:00 по 16:00 відбудуться вибори голови студентської ради фа-

культету. Для визнання виборів дійсними є необхідним висування не менше як 3 кандида-

тів на запропоновану посаду. За попереднім оголошенням заяву на участь у виборах голо-

ви студентської ради подали наступні особи: 

1. Басов А.М., студент групи ХМ-151Мн, чинний голова студентської ради факуль-

тету НТтаІМ 

2.Коханський А.Ф., студент групи ЕН-121. 

3. Григорчук О.В., студент групи ГМ-20. 

 

ВИСТУПИВ: 

 

Макруха О.І., секретар конференції, студент групи ЕН-121, член організаційного 

сектору студентської ради факультету НТтаІМ з пропозицією підтримати подані заяви 

кандидатів та затвердити їх для участі у виборах на посаду голови студентської ради фа-

культету. 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

Затвердити заяви наступних кандидатів для участі у виборах на посаду голови сту-

дентської ради факультету: 

1. Басов А.М., студент групи ХМ-151Мн, чинний голова студентської ради факуль-

тету НТтаІМ 

2.Коханський А.Ф., студент групи ЕН-121. 

3. Григорчук О.В., студент групи ГМ-20. 

Результати голосування: 

  

«ЗА» - 
__40__ 

(цифрою) 

сорок 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0___ 

(цифрою) 

чотири 

(прописом) 
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4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Макруху О.І,, секретаря конференції, студента групи ЕН-121, члена організаційно-

го сектору студентської ради факультету НТтаІМ з пропозицією про надання слова канди-

датам на посаду голови студентської ради факультету НТтаІМ для презентації передвибо-

рчої програми за лімітом часу не більше 2 хвилин для кожного кандидата. 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

Надати слово кандидатам на посаду голови студентської ради факультету НТтаІМ 

за лімітом часу не більше 2 хвилин для кожного кандидата. 

 

Результати голосування: 

  

«ЗА» - 
__40__ 

(цифрою) 

сорок 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль  

(прописом) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

1. Коханський А.Ф., студент групи ЕН-121, зауважив про необхідність поліпшення дій 

студентської ради в житті факультету та запропонував власне бачення концепції її роботи.  

2. Басова А.М., студент групи ХМ-151мн, чинний голова студентської ради факультету 

НТтаІМ, який висловив сподівання на подальшу активну роботу у новому навчальному 

році з урахуванням переформування та зміни структури ради. 

3. Григорчук О.В., студент групи ГМ-20, запропонував зміни у  чисельності студ. ради, 

зміну плану роботи з урахуванням посилення   напрямку роботи зі студентами. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Мироненко Б. В., студент групи ХМ-151мн, чинний голова студентської ради фа-

культету НТтаІМ, з пропозицією щодо затвердження кількісного складу студентської ради 

факультету НТтаІМ на 2019-2020 н. р. чисельністю 11 осіб. 

Інших пропозицій не надійшло.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

Затвердити кількісний склад студентської ради факультету НТтаІМ на 2019-2020 н. 

р. чисельністю 11 осіб. 

 

Результати голосування: 

  

«ЗА» - 
__40__ 

(цифрою) 

сорок 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
0 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 
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