
                                                                
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В.Н. КАРАЗІНА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

21.08.2020 р.м. Харків                                       № 0601-135 

 

Про поселення студентів 

1-го курсу до гуртожитків 

студмістечка в новому 

навчальному 2020-2021 році 

 

У зв`язку з великою кількістю першокурсників , бажаючих проживати в 

гуртожитках і згідно розподілу між факультетами та з метою організованого їх 

поселення 

ПРОПОНУЮ: 

 

1. Декану факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних 

систем Шульзі С.М. організувати поселення першокурсників до гуртожитку № 

2 – 16 вересня 2020 р. 

2. Декану фізичного факультету Вовку Р.В. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитку № 2 - 15 вересня 2020 р. 

3. Декану філософського факультету Карпенку І.В. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитків № 4, 7 - 16 вересня 2020 р. 

4. Декану соціологічного факультету Мурадян О.С. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитку № 10 - 24 вересня 2020 р. 

5. Декану факультету геологоії, географії, рекреації і туризму Пересадько В.А. 

організувати поселення першокурсників до гуртожитку № 4 - 18 вересня 

2020р. 

6.Декану факультету психології Крейдун Н.П. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитку № 10 - 15 вересня 2020 р. 

7. Декану факультету іноземних мов Пасинок В.Г. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитку № 11 – 15 вересня 2020 р. 

8. Декану біологічного факультету Жмурку В.В. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитку № 11 - 18 вересня 2020 р. 

9. Декану хімічного факультету Калугіну О.М. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитку № 11 - 16 вересня 2020 р. 

10.Директору навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет» 

Гірці І.О. організувати поселення першокурсників до гуртожитку № 6 - 21 

вересня 2020 р. 



11. Директору навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та 

енергетики Гарячевській І.В. організувати поселення першокурсників до 

гуртожитку № 6 - 21 вересня 2020 р. 

12. Декану факультету комп’ютерних наук Лазурику В.Т. організувати 

поселення першокурсників до гуртожитку № 6 - 22 вересня 2019 р. 

13. Декану економічного факультету Давидову О.І. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитку № 10 – 16 вересня 2020 р. 

14. Декану факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу Рєзнікову В.В. організувати поселення першокурсників до гуртожитку 

№ 10 – 24 вересня 2020 р. 

15. Декану медичного факультету Белозьорову І.В. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитку № 11 - 22 вересня 2020 р. 

16. Декану факультету математики і інформатики Жолткевичу Г.М. 

організувати поселення першокурсників до гуртожитку № 9 - 15 вересня 

2020р. 

17. Декану історичного факультету Літовченку С.Д. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитку № 9 - 21 вересня 2020 р. 

18. Декану філологічного факультету Безхутрому Ю.М. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитку № 9 - 16 вересня 2020 р. 

19. Декану юридичного факультету Кагановській Т.Є. організувати поселення 

першокурсників до гуртожитку № 7 – 17 вересня 2020 р. 

20. Директору навчально-наукового інституту екології Тітенко Г.В. 

організувати поселення першокурсників до гуртожитку № 4 - 21 вересня 

2020р. 

21. Директору навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» 

Александрову В. В. організувати поселення першокурсників до гуртожитку №7 

– 15 вересня 2020 р. 
21. Директору студмістечка Реві М.В. забезпечити організоване поселення 

студентів 1-го курсу згідно розподілу місць між факультетами. 

 

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Проректор          ( ОРИГІНАЛ ПІДПИСАНО )               Анатолій Удод 

 

 

Проект вносить: 

В.о. директора студмістечка 

                        Юрій Ярошовець 

 

 

Розсилка: деканам факультетів (20) 

 


