
ПРОТОКОЛ № 1 

зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-20, 3 курсу 

факультету ДС ХДАДМ 

 

 

Присутні: 10 студентів (Грицай Д., Капустіна М., Костирєв К., Кулікова Г., Тонян А., Куценко 

І., Шалапко Ю., Лукашева Я., Яслік А., Крутько Г.,); куратор групи (викл. Єсіпов А.О.)  

Порядок денний: 

1. Знайомство зі студентами групи Арх-20; 

2. Визначення старости та заступника старости групи; 
3. Завдання третього року навчання за спеціальністю 191; 

4. Збір інформації про місця перебування студентів; 

5. Різне 

 

По першому питанню: слухали куратора групи Єсіпова А.О., який привітав групу з 

початком навчального року, розповів про себе, про обов’язки куратора та права та обов’язки 

здобувачів. Слухали студентів групи, які розповіли про себе. 

 

По другому питанню:  

СЛУХАЛИ: куратора групи Єсіпова А.О. про необхідність визначення старости групи та 

його заступника на наступний навчальний рік.  

ВИСТУПИЛИ: Староста групи 2021-2022 н.р. Куценко Ілону доповіла про виконану роботу 

на посаді старости у 2021-2022 н.р. 

Зам. старости групи 2021-2022 н.р. Грицай Діану доповіла про виконану роботу на посаді 

заступника старости у 2021-2022 н.р. 

Студенти групи, які дали позитивну оцінку діяльності старости та заступника старости.  

Куратор групи Єсіпова А.О. з позитивною оцінкою роботи на зазначених посадах Куценко та 

Грицай.  

Тонян Анастасія з пропозицією обрати на наступний н.р. Куценко та Грицай на посади 

старости та заступника старости відповідно.  

Куратор групи Єсіпова А.О. з підтримкою пропозиції Тонян. 

 

Голосували за старосту Куценко: за – 9, проти – 0, утрималось – 0; 

Голосували за зам. старости Грицай: за – 9, проти – 0, утрималось – 0; 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Куценко І. обрати старостою групи Арх-20 на 2022-2023 н.р. 

2. Грицай Д. обрати заступником старости групи Арх-20 на 2022-2023 н.р. 

 

По третьому питанню: слухали куратора групи Єсіпова А.О., який розповів про цілі та 

завдання третього року навчання за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування. Було 

приділено увагу особливостям напряму освітньо-професійної підготовки «Архітектурно-

ландшафтне середовище» та завданням з урахуванням цієї специфіки. 

 

По четвертому питанню: слухали студентів Грицай Д., Капустіну М., Костирєва К., 

Кулікову Г., Тонян А., Куценко І., Шалапко Ю., Лукашеву Я., Яслік А., Крутько Г., щодо їх 

місцезнаходження та продовження навчання у ХДАДМ.  

 

 



 

Голова зборів:                                                 Андрій ЄСІПОВ 

 

Зав. кафедрою Архітектури              Наталія ХОРОЯН  

 

05.09.2022  

 

 

 

Скріншоти кураторської години додаються: 

 

 
 

 

 


