
СТУДЕНТСЬКА РАДА 
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Студентської ради ДонДТУ 

25 січня 2017 р.     м.Лисичанськ     №12 

 

Присутні – 13 членів Студентської ради 

Відсутні – 6 членів Студентської ради 

1. Про призначення Т.в.о. Голови студентської ради; 

2. Про призначення Т.в.о заступника Голови студентської ради; 

3. Про затвердження планів роботи відділів.  
4. Про звернення до Голови Вченої ради про заміну членів Вченої ради від 

студентів. 
1. Про призначення Т.в.о. Голови студентської ради 
СЛУХАЛИ: Голову студентської ради Романченко Е.В., який повідомив, що 

його кандидатуру було відібрано до участі на семестрове (п'ятимісячне) 

перебування в Чеській Республіці з метою навчання та проведення досліджень, 

на літній семестр 2016-2017 академічного року. Повідомив, що Тимчасово 

виконуюча обов’язки Голови студентської ради ДонДТУ – Кандаурова Юлія 

Сергіївна – голова навчально-наукового відділу. 

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

ПІДСТАВА: Розпорядження №17-р від 25.01.2017 р. 

2. Про призначення Т.в.о. заступника Голови студентської ради 

СЛУХАЛИ: Голову студентської ради Романченко Е.В., який повідомив, що 

кандидатуру заступника Голови студентської ради ДонДТУ було відібрано до 

участі на семестрове (п'ятимісячне) перебування в Чеській Республіці з метою 

навчання та проведення досліджень, на літній семестр 2016-2017 академічного 

року. Повідомив, що Тимчасово виконуюча обов’язки заступника Голови 

студентської ради ДонДТУ – Циганкова Вікторія Андріївна – член фінансового 

відділу. 

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

ПІДСТАВА: Розпорядження №18-р від 25.01.2017 р. 

3. Про затвердження планів роботи Студентської ради ДонДТУ 

СЛУХАЛИ: Голову студентської ради Романченко Е.В., який повідомив, що 

на 2 семестр були розроблені плани роботи відділів Студентської ради 

ДонДТУ пропонується затвердити дані плани. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити плани роботи відділів Студентської ради ДонДТУ. 

4. Про звернення до Голови Вченої ради про заміну членів Вченої ради від 

студентів. 

СЛУХАЛИ: Голову студентської ради Романченко Е.В., який доповів про те, 

що у зв’язку з його участю в семестровому (п'ятимісячному) перебуванні в 

Чеській Республіці з метою навчання та проведення досліджень, на літній 



семестр 2016-2017 академічного року, необхідно Тимчасово на термін цього 

перебування включити по квоті виборних представників студентів замість 

Кандаурової Юлії Сергіївни, когось іншого, так як, вона буде входити до 

складу Вченої ради ДонДТУ за посадою, а 1 вакантне місце буде вільним по 

квоті від студентів, що є виборними. Пропонується провести внесення 

кандидатів, які бажають тимчасово бути у складі Вченої ради та провести 

процедуру голосування. 

ВИСТУПИЛИ:  Кандаурову Ю.С., яка запропонувала кандидатуру Першого 

заступника Голови студентської ради ДонДТУ Поповича Віталія 

Анатолійовича на голосування тимчасово клопотати перед Вченою радою, 

включити до складу. Інший пропозицій від присутніх не надійшло. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

ЗА – 13 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ – 0 

УХВАЛИЛИ: Клопотати перед Головою Вченої ради ДонДТУ тимчасово 

включити до складу Вченої ради по квоті виборних представників студентів 

кандидатуру ПОПОВИЧА ВІТАЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, студента групи 

ЕМС-16, факультету автоматизації та електротехнічних систем. 

 

 

 

 

 

 

Голова студентської ради        Е.В. Романченко 

 

 

/Секретар студентської ради       Ю.С. Кандаурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУДЕНТСЬКА РАДА 
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання Студентської ради ДонДТУ 

25 січня 2017 р.    м.Лисичанськ     №12 

 

Присутні – 13 членів Студентської ради 

Відсутні – 6 членів Студентської ради 

4. Про звернення до Голови Вченої ради про заміну членів Вченої ради від 

студентів. 
4. Про звернення до Голови Вченої ради про заміну членів Вченої ради від 

студентів. 

СЛУХАЛИ: Голову студентської ради Романченко Е.В., який доповів про те, 

що у зв’язку з його участю в семестровому (п'ятимісячному) перебуванні в 

Чеській Республіці з метою навчання та проведення досліджень, на літній 

семестр 2016-2017 академічного року, необхідно Тимчасово на термін цього 

перебування включити по квоті виборних представників студентів замість 

Кандаурової Юлії Сергіївни, когось іншого, так як, вона буде входити до 

складу Вченої ради ДонДТУ за посадою, а 1 вакантне місце буде вільним по 

квоті від студентів, що є виборними. Пропонується провести внесення 

кандидатів, які бажають тимчасово бути у складі Вченої ради та провести 

процедуру голосування. 

ВИСТУПИЛИ:  Кандаурова Ю.С., яка запропонувала кандидатуру Першого 

заступника Голови студентської ради ДонДТУ Поповича Віталія 

Анатолійовича на голосування тимчасово клопотати перед Вченою радою, 

включити до складу. Інший пропозицій від присутніх не надійшло. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

ЗА – 13 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ – 0 

УХВАЛИЛИ: Клопотати перед Головою Вченої ради ДонДТУ тимчасово 

включити до складу Вченої ради по квоті виборних представників студентів 

кандидатуру ПОПОВИЧА ВІТАЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, студента групи 

ЕМС-16, факультету автоматизації та електротехнічних систем. 

 

 

 

 

Голова студентської ради        Е.В. Романченко 

 

 

/Секретар студентської ради       Ю.С. Кандаурова 


