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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ректора 
Харківського національного  
університету імені В.Н.Каразіна 
№ 0601-1/273 від 14.08.2014 року  

 

Положення  
про комісію з поселення  

факультетів, дирекції Центру міжнародної освіти 
  

Це положення регулює порядок розміщення студентів, аспірантів та 

інших осіб в гуртожитки Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. 

 Розподіл місць в гуртожитках між факультетами та затвердження 

списку студентів, аспірантів та інших осіб на поселення в гуртожитки 

відбувається за спільним рішенням Ради з поселення університету за 

погодженням з деканами факультетів, директором ЦМО, профкомом 

студентів, аспірантів та докторантів університету і органами студентського 

самоврядування та затверджується наказом ректора. 

 Відповідальність за організацію поселення покладається на комісію з 

поселення факультету (ЦМО), головою якої є декан факультету, (директор 

ЦМО). Склад  комісії затверджується наказом ректора.  

До складу комісії з поселення факультету входить декан факультету, 

заступник декана з навчальної роботи, заступник декана з виховної роботи, 

студентський декан, голова студентської ради гуртожитку та представник від 

первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів. 

Подібно і для ЦМО. 

Розподіляються місця проживання в гуртожитку між факультетами за 

квотою пропорційно, в залежності від кількості іногородніх студентів. 

Списки студентів для участі у конкурсі на поселення в гуртожитки 

розглядаються на засіданні комісії з поселення факультету, ЦМО в термін, 
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визначений Положенням про поселення, проживання та правила 

внутрішнього розпорядку в гуртожитках студмістечка університету. 

Порядок проведення конкурсу на поселення в гуртожитки 

університету: 

1. Поза конкурсом поселяються студенти: 

- учасники бойових дій, неповнолітні діти учасників бойових дій, які 

загинули або такі, що померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій; 

- діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, а також особи з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- інваліди І та ІІ групи та діти-інваліди; 

- особи, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок 

аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька»; 

- шахтарі, що мають стаж підземної роботи не менш як три роки; діти, 

батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як п’ять років;  діти 

шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві; діти 

шахтарів-інвалідів І та ІІ групи, а також інші категорії осіб, які визначені 

чинним законодавством України. 

2. Списки студентів, аспірантів та докторантів на поселення формуються на 

конкурсній основі комісією з поселення факультетів, ЦМО, враховуючі 

успішність, участь у суспільному житті університету, виконання Правил 

внутрішнього розпорядку університету, участь у культурно-масових заходах, 

відношення до збереження матеріально-технічної бази університету, 

членства у первинній профспілковій організації студентів, аспірантів і 

докторантів університету, участь у діяльності органів студентського 
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самоврядування університету, перемогу в  універсіадах, чемпіонатах 

України, Європи, Світу з різних видів спорту, студентських олімпіадах з 

предметів та ін. 

Після розгляду заяв складаються списки на поселення на навчальний 

рік з урахуванням квот, наданих факультету на підставі плану розподілу 

закріплених ліжко-місць у гуртожитках студмістечка Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна.  

До 10 червня кожного року комісія з поселення факультетів визначає 

номера кімнат з кількістю місць, виділених по квотам факультету. Списки 

надаються на затвердження проректору з АГР не пізніше 1 серпня.  

Студентам, які навчаються за освітньо-професійною програмою 

«магістр» і аспірантам з Харківської області, у яких тривалість проїзду від 

місця проживання до університету складає більше 1 години місце у 

гуртожитку надається спеціальним рішенням комісії з поселення факультетів 

за наявності вільних місць у гуртожитках. 

В останню чергу поселяються студенти, які в минулому навчальному 

році мали догани за порушення правил проживання в гуртожитку, Правил 

внутрішнього розпорядку університету. 

Аспіранти, які закінчили аспірантуру і не подали дисертацію до 

захисту, виселяються із гуртожитку, як ті, що не виконали навчальний план. 

Поселення аспірантів, які представили дисертацію до захисту, може бути за 

рішенням комісії з поселення факультетів, як за винятком. 

 


