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Витяг 
з Протоколу № 1 

засідання кафедри архітектури 
від 31.08.2022 року 

 
Присутні: в. о. зав. каф., канд. арх., доцент кафедри архітектури Н.П.Хороян, 
канд. арх., доцент кафедри архітектури О.О.Благовестова, доцент 
Н.В.Ігнат'єва . (кафедра аудіовізуальних практик), канд. арх., ст. викладач 
кафедри архітектури П.А.Нагорний, канд. арх., ст. викладач кафедри 
архітектури О.В.Фоменко, ст. викладач С.А.Ільченко, викладач А.О. Єсіпов,  
ст. лаборант Г.В.Миронюк.  
Запрошені: ст. викл. кафедри теорії і історії мистецтв К.Е.Бондаренко. 

 
Порядок денний:  

5. Обговорення «Положення про академічну доброчесність у 
Харківській державної академії дизайну і мистецтв», «Положення про 
систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості)  Харківської державної академії 
дизайну і мистецтв» (доповідачі: в. о. зав. каф., доцент Н.П.Хороян, доцент 
О.О.Благовестова).  

 
 

5. Обговорення «Положення про академічну доброчесність у 
Харківській державної академії дизайну і мистецтв», «Положення про 
систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості)  Харківської державної академії 
дизайну і мистецтв».  

СЛУХАЛИ: в. о. зав. каф. Н.П.Хороян, яка акцентувала увагу на 
основних питаннях «Положення про академічну доброчесність у Харківській 
державної академії дизайну і мистецтв»: 

– Принципи, на яких формується Академічна доброчесність. 
– Що передбачає дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти. 
– Прояви академічної недоброчесності. 
– Заходи з формування середовища академічної доброчесності. 
– Порядок створення комісії з розгляду порушень академічної 

доброчесності на рівні факультетів та підрозділів Академії строком 
на два роки. 

– Відповідальність за недопущення проявів академічної 
недоброчесності. 

ВИСТУПИЛИ: доцент кафедри О.О.Благовестова, яка освітила 
основні розділи «Положення про систему забезпечення якості освітньої 
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діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості)  
Харківської державної академії дизайну і мистецтв»:  

– Політика, принципи та процедури забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 
забезпечення якості). 

– Інституційно рівні системи забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти.  

– Елементи внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 
– Забезпечення наявності ресурсів для організації освітнього процесу. 
– Інформаційні системи для ефективного управління освітнім 

процесом.  
– Забезпечення публічності інформації.  
– Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях науково-педагогічних 
працівників та здобувачів вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 
1) Інформацію прийняти до відома.  
2)  Кураторам академічних груп ознайомити студентів з Положеннями 

ХДАДМ, які розміщенні на сайті академії. 
 
 
 

 

 
 
 
Завідувач кафедри      Наталія ХОРОЯН  
 
 
Секретар        Оксана ФОМЕНКО 


