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Рішення Вченої ради 

2019 
16.01.2019, 
протокол 
№1 

16.01.2019 
№1 

1. Затверджено Правила прийому до приватного закладу 
«Інститут «Харківська школа архітектури» у 2019 році. 
2. Затверджено зміни до Положення про приймальну комісію 
приватного закладу «Інститут «Харківська школа архітектури». 
3. Затверджено Концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 
191 Архітектура та містобудування, галузі знань: 19 Архітектура 
та будівництво, кваліфікація: магістр архітектури та 
містобудування. 
4. Створено структурний підрозділ - лабораторію приватного 
закладу «Інститут «Харківська школа архітектури», та схвалено 
положення про нього. 
5. Кадрові питання – обрано на посади доцента та професорів. 
6. Схвалено річний фінансовий звіт приватного закладу «Інститут 
«Харківська школа архітектури за 2018 рік. 
 

18.04.2019, 
протокол 
№2 

18.04.2019, 
№2 

1. Затверджено освітньо-професійну програму «Архітектура і 
середовище» за спеціальністю 191 Архітектура та 
містобудування, галузі знань: 19 Архітектура та будівництво, 
кваліфікація: магістр архітектури та містобудування. 
2. Затверджено зміни до Правил прийому до приватного закладу 
«Інститут «Харківська школа архітектури» у 2019 році. 
 

03.09.2019, 
протокол 
№3 

03.09.2019, 
№3 

1. Взято до відома інформацію про зміни у персональному складі 
Вченої ради Інституту. 
2. Взято до відома інформацію про результати вступної кампанії 
2018/2019. 
3. Затверджено стратегію і перспективні напрями розвитку 
освітньої, наукової та інноваційної діяльності в Інституті. 
4. Взято до відома інформацію про виконання плану здійснення 
процедур і заходів щодо забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти на 2018/2019 навчальний рік. 
Схвалено план здійснення процедур і заходів щодо забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2019/2020 
навчальний рік. 
Створено робочу групу для розробки окремого Положення про 
забезпечення якості освіти в Інституті. 
5. Взято до відома інформацію про діяльність групи забезпечення 
у 2018/2019 році. Схвалено план діяльності групи забезпечення 
на 2019/2020 навчальний рік. 



6. Взято до відома інформацію про діяльність кафедри 
архітектури та урбанізму у 2018/2019 році. Схвалено план 
діяльності кафедри архітектури та урбанізму на 2019/2020 
навчальний рік. 
7. Взято до відома інформацію про діяльність підготовчого 
відділення у 2018/2019 році. Схвалено план діяльності 
підготовчого відділення на 2019/2020 навчальний рік.  
8. Внесено зміни до освітньо-професійної програми «Архітектура 
і містобудування» за спеціальністю 191 Архітектура та 
містобудування, галузі знань: 19 Архітектура та будівництво, 
кваліфікація: бакалавр архітектури та містобудування. 
9. Взято до відома інформацію про план заходів Інституту на 
2019/2020 навчальний рік. 
10. Взяти до відома інформацію про план заходів з маркетингу на 
2019/2020 навчальний рік. 
11. Кадрові питання – погоджено прийняття на роботу молодшого 
наукового співробітника. 
12. Затверджено план діяльності Вченої ради Інституту на 
2019/2020 навчальний рік. 
 

26.12.2019, 
протокол 
№4 

26.12.2019, 
№4 

1. Затверджено Правила прийому до приватного закладу 
«Інститут «Харківська школа архітектури» у 2020 році. 
2. Внесено зміни до освітньо-професійної програми «Архітектура 
і містобудування» за спеціальністю 191 Архітектура та 
містобудування, галузі знань: 19 Архітектура та будівництво, 
кваліфікація: бакалавр архітектури та містобудування в частині 
перейменування, та зазначити її нову назву: освітньо-професійна 
програма «Архітектура і урбанізм» за спеціальністю 191 
Архітектура та містобудування, галузі знань: 19 Архітектура та 
будівництво, кваліфікація: бакалавр архітектури та 
містобудування. 
3. Схвалено фінансовий план приватного закладу «Інститут 
«Харківська школа архітектури» на 2020 рік. 
 

 


