
Витяг  
з Протоколу № 4 зборів (кураторського часу)  

студентської групи Арх-21 2-го курсу факультету ДС ХДАДМ 
від 31.01.2023 

 
Присутні: 6 студентів: О.Григорова, Ю.Кузіна, М.Мещєрякова, О.Мальцев, 
Є.Плахотя, Д.Мілаєва; куратор групи (канд. арх., доц. Благовестова О.О.)  
 

Порядок денний: 
 5. Ознайомлення з нормативно-правовими документами ХДАДМ, 
зокрема «Положенням про академічну доброчесність у Харківській державній 
академії дизайну і мистецтв» 
 

СЛУХАЛИ: куратора групи О.О.Благовестову, яка розповіла про 
основні нормативно-правові документи ХДАДМ, зокрема про «Положення про 
академічну доброчесність у Харківській державній академії дизайну і 
мистецтв». 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 

Голова зборів                                                 Олена БЛАГОВЕСТОВА 
 
Зав. кафедри архітектури              Наталія ХОРОЯН  
 
 
Скріншоти кураторської години додаються: 
 

 
 



Витяг  
з протоколу № 5 зборів (кураторської години) студентської групи Арх-19,  

4-го курсу факультету ДС ХДАДМ  
від 04.02.2023  

 
Присутні: 7 студентів: Андрієвська Т., Гевоян П., Голубова О., Коломієць М., 
Погоріла Т., Трибакова С., Турчененко І.,); куратор групи:  PhD, ст. викл. 
С.А.Ільченко  

 
Порядок денний: 

 3. Ознайомлення з нормативно-правовими документами ХДАДМ, 
зокрема «Положенням про академічну доброчесність у Харківській державній 
академії дизайну і мистецтв» та «Положенням про систему забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 
якості) Харківської державної академії дизайну і мистецтв». 
 

СЛУХАЛИ: куратора групи С.А.Ільченка, який розповів про 
розташування нормативно-правових документів на сайті ХДАДМ. Особливу 
увагу приділено «Положенню про академічну доброчесність у Харківській 
державній академії дизайну і мистецтв». 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 
 
 
Голова зборів                                               Сергій ІЛЬЧЕНКО 
 
 
Зав. кафедри архітектури              Наталія ХОРОЯН  
 
 
Скріншоти кураторської години додаються: 
 

 



Витяг 
з протоколу № 6 зборів (кураторської години) студентської групи Арх-20,  

3-го курсу факультету ДС ХДАДМ  
від 08.02.2023  

 
Присутні: 7 студентів: Капустіна М.Є. Крутько А.Р., Яслік А.О., 
Костирєв К.М.,  Куликова А.С., Тонян А.Г., Шалапко Ю.С.; куратор групи:  
ст. викл. А.О.Єсіпов  

 
Порядок денний: 

 3. Ознайомлення з нормативно-правовими документами ХДАДМ, 
зокрема «Положенням про академічну доброчесність у Харківській державній 
академії дизайну і мистецтв» та «Положенням про систему забеспечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забеспечення 
якості) Харківської державної академії дизайну і мистецтв». 
 

СЛУХАЛИ: куратора групи А.О.Єсіпов, який розповів про нормативно-
правові документів, які розташовані на сайті ХДАДМ. Особливу увагу 
приділено «Положенню про академічну доброчесність у Харківській державній 
академії дизайну і мистецтв». 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 
 
 
Голова зборів                                       Андрій ЄСІПОВ  
 
 
Зав. кафедри архітектури              Наталія ХОРОЯН  

 
 
Скріншоти кураторської години додаються: 
 

 
 
 



Витяг  
з Протоколу № 4 зборів (кураторського часу)  

студентської групи Арх-22 1-го курсу факультету ДС ХДАДМ 
від 04.11.2022 

 
Присутні: 8 студентів: Завгородня В., Білобровець О., Тютєрєва І., 
Комарова А., Смєла Є., Лєвченко Д., Пушкар М., Хєсін Ф.); куратор групи 
ст. викладач О.В.Фоменко 

 
Порядок денний: 

 3. Ознайомлення з нормативно-правовими документами ХДАДМ, 
зокрема «Положенням про академічну доброчесність у Харківській державній 
академії дизайну і мистецтв». 
 

СЛУХАЛИ: куратора групи О.В.Фоменко, яка розповіла про основні 
нормативно-правові документи ХДАДМ, зокрема про «Положення про 
академічну доброчесність у Харківській державній академії дизайну і 
мистецтв». 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 
 

Голова зборів                                                 Оксана Фоменко  
 
 
Зав. кафедри архітектури              Наталія ХОРОЯН  

 


