
Протокол  № 6 

Засідання Студентської Ради ОНАХТ 

Від 26.03.2021 р. 

Молодіжний ректор ОНАХТ – Бояровська О. С. 

Секретар студ. ради ОНАХТ – Гостев С. О. 

Присутні: 15 осіб 

Порядок денний: 

1. Про збір Статистики успішності студентів у ОНАХТ. 

2. Про організацію олімпіади «Про патріотизм». 

3. Про організацію конкурсу «Найкращий художник ОНАХТ» . 

4. Про рух «Сдай кров – врятуй життя».  

5. Про суботники. 

6. Про привітання до дня 9 травня.  

7. Про організацію онлайн звернення для запобігання розповсюдженності COVID-19.  

Слухали: 

Заступника молодіжного ректора, Гальчука Мирослава, який виступив з пропозицією 

зробити збір статистики успішності студентів ОНАХТ у вигляді онлайн-тесту через карантинні 

умови, та покласти контроль за виконанням цього питання на  голову студ. Ради ф-ту КІПтаК, 

Чобану Анджея.  

Голосування:  

«ЗА» - 15 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 

Вирішили: 

 Провести збір статистки успішності студентів ОНАХТ у вигляді онлайн-тесту через 

карантинні умови, та покласти контроль за виконанням цього питання на  голову студ. Ради ф-ту 

КІПтаК, Чобану Анджея.  

Слухали: 

Заступника молодіжного ректора, Гальчука Мирослава, який виступив з пропозицією 

провести олімпіаду «Про патріотизм» у вигляді онлайн-тесту через карантинні умови, та покласти 

контроль за виконанням цього питання на  голову студ. Ради ф-ту КІПтаК, Чобану Анджея.  

Голосування: 

«ЗА» - 15 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 

 

 



Вирішили: 

Провести олімпіаду у вигляді онлайн-тесту через карантинні умови, та покласти контроль 

за виконанням цього питання на  голову студ. Ради ф-ту КІПтаК, Чобану Анджея.  

Слухали:  

 Заступника молодіжного ректора, Гальчука Мирослава, який виступив з пропозицією 

провести конкурс «Найкращий художник ОНАХТ» у травні, та покласти контроль за виконанням 

цього питання на голову студ. Ради ф-ту НТтаІМ, Гостева Станіслава. 

Голосування: 

«ЗА» - 15 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 

Вирішили: 

Провести конкурс «Найкращий художник ОНАХТ» у травні, та покласти контроль за 

виконанням цього питання на голову студ. Ради ф-ту НТтаІМ, Гостева Станіслава. 

Слухали:  

 Заступника молодіжного ректора, Гальчука Мирослава, який проінформував членів студ. 

Ради про відміну руху «Сдай кров – врятуй життя» через карантинні умови. 

Слухали:  

 Заступника молодіжного ректора, Гальчука Мирослава, який проінформував членів студ. 

Ради про тимчасову відміну суботників через карантинні умови.  

Слухали: 

Заступника молодіжного ректора, Гальчука Мирослава, який виступив з пропозицією 

зробити онлайн-привітання до дня 9 травня через карантинні умови. 

Голосування: 

«ЗА» - 15 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 

Вирішили: 

Зробити онлайн-привітання до дня 9 травня через карантинні умови. 

Слухали: 

Заступника молодіжного ректора, Гальчука Мирослава, який виступив з пропозицією 

зробити онлайн звернення для запобігання розповсюдженності COVID-19 у відеоформаті. 

 

 

 



Голосування: 

«ЗА» - 15 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 

Вирішили: 

Зробити онлайн звернення для запобігання розповсюдженності COVID-19 у відеоформаті. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова студ. ради ОНАХТ                                           Бояровська О. С.  

 

Секретар студ. ради ОНАХТ                                        Гостев С. О. 

 


