
ПРОТОКОЛ № 5 

зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-21, 2 курсу факультету ДС 

ХДАДМ 

 

 
Присутні: 4 студенти (Григорова О., Кузіна Ю., Мещєрякова М., Плахотя Є.); куратор групи (канд. 

арх., доц. Благовестова О.О.)  

Порядок денний: 

1. Щодо поточної навчальної  дисципліни й  успішності; 

2. Встановлення місцезнаходження студентів. 

3. Права й обов’язки здобувача вищої освіти; 

4. Повторне ознайомлення з нормативно-правовими документами ХДАДМ, зокрема 

«Положенням про реагування на випадки булінгу (цькування) у Харківській державній 

академії дизайну і мистецтв»,  «Положенням про політику і процедури вирішення 

конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому середовищі ХДАДМ», 

«Положенням про порядок визнання у Харківській державній академії дизайну і мистецтв 

результатів навчання отриманих у неформальній освіті», «Положенням про порядок 

призначення і виплати стипендій у ХДАДМ», «Положенням про академічну доброчесність 

у Харківській державній академії дизайну і мистецтв» та ін. 

5. Про шкоду від паління та вживання алкогольних напоїв. 

По першому питанню: слухали куратора групи Благовестову О.О. щодо поточної навчальної  

дисципліни й  успішності здобувачів вищої освіти групи Арх-21. 

По другому питанню: слухали здобувачів вищої освіти Григорову О., Кузіну Ю., Мещєрякову М. 

та Плахотю Є. щодо їх місцезнаходження та продовження навчання у ХДАДМ. 

По третьому питанню: слухали куратора групи Благовестову О.О. щодо прав й обов’язків 

здобувачів вищої освіти. 

По четвертому питанню: слухали куратора групи Благовестову О.О, яка повторно розповіла про 

основні нормативно-правові документи ХДАДМ, зокрема «Положенням про реагування на випадки 

булінгу (цькування) у Харківській державній академії дизайну і мистецтв»,  «Положенням про 

політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому 

середовищі ХДАДМ», «Положенням про порядок визнання у Харківській державній академії 

дизайну і мистецтв результатів навчання отриманих у неформальній освіті», «Положенням про 

порядок призначення і виплати стипендій у ХДАДМ», «Положенням про академічну доброчесність 

у Харківській державній академії дизайну і мистецтв» та ін. 

По п’ятому питанню: слухали куратора групи Благовестову О.О,  яка розповіла студентам про 

шкоду від паління та вживання алкогольних напоїв. 

 

Голова зборів:                                                 Олена БЛАГОВЕСТОВА 

 

Зав. кафедрою Архітектури              Наталія ХОРОЯН  

 

 
16.02.2023  

 

 

Скріншоти кураторської години додаються: 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


