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Чернігів 



1. Загальні положення 

 1.1. Дані правила розроблені на основі «Положення про порядок 

поселення у студентський гуртожиток ВСП «Фаховий коледж економіки і 

технологій НУ «Чернігівська політехніка», «Положення про особливості 

користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти» і 

«Типових правил внутрішнього трудового розпорядку в студентських 

гуртожитках навчальних закладів Міністерства освіти України». 

 Вони визначають основні положення внутрішнього розпорядку в 

гуртожитку, права і обов`язки мешканців гуртожитку, а також 

відповідальність за порушення правил. 

 Дотримання правил внутрішнього розпорядку мешканцями гуртожитку 

контролюється студентською радою гуртожитку, адміністрацією коледжу.  

1.2. Поселення студентів у студентський гуртожиток здійснюється 

відповідно до наказів, виданими адміністрацією коледжу. 

1.3. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток 

(студентських квитків) для Студентів цього гуртожитку до 23:00 години 

вільно, а з 23:00 до 06:00 - із записом у спеціальному журналі причин 

запізнення. Вихід за межі гуртожитку після 22:00 заборонено. 

1.4. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8:00 до 20:00. 

При вході до гуртожитку відвідувач пред`являє черговому документ, який 

засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає 

в гуртожитку, зобов`язаний особисто зустріти відвідувача, залишити 

перепустку (студентський квиток) черговому гуртожитку і провести 

відвідувача при його виході з гуртожитку. 

1.5. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і 

дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на 

Студентів, які їх запросили. 

1.6. Виховні та культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються 

відповідно до плану, який розробляється органами студентського 

самоврядування і погоджується з керівництвом коледжу. Усі заходи повинні 

закінчуватись до 22:00. 

1.7. У кожній кімнаті з числа Студентів, які проживають у ній, 

обирається староста. 

1.8. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до 

господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в 

місцях проживання та загального користування тощо). 

1.9. Рішення адміністрації коледжу, голови студентської ради 

гуртожитку, коменданту, вихователя і старости поверху, щодо дотримання 

правил проживання і санітарних правил є обовязковими для всіх осіб, що 

проживають в гуртожитку. 

 

2. Права та обов`язки студентів, які проживають у гуртожитку 

2.1. Студент, який проживає в гуртожитку, має право: 

     - користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, 

медичного  призначення,  іншим обладнанням і майном гуртожитку; 



     - обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути 

обраним до їхнього складу; 

     - через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у 

вирішенні питань, пов`язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, 

організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників 

гуртожитку тощо; 

- вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів, постільної 

білизни та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у 

побутовому забезпеченні за наявності відповідного запису в книзі; 

- брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з покращенням житлово-

побутових умов, організації і оформленні житлових кімнат і приміщень 

гуртожитку; 

- брати участь у культурно-масових заходах, роботі секцій, клубів за 

інтересами, що функціонують у гуртожитку. 

 

2.2. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов`язаний: 

     - знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку; 

     - своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими 

він користується; 

     - підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального 

користування, брати участь у всіх видах робіт, пов`язаних із 

самообслуговуванням; 

     - дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, 

електроенергію, газ і воду; 

     - своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів; 

     - про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти 

коменданта гуртожитку, вихователя та органи студентського самоврядування 

гуртожитку; 

     - відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 

законодавства; 

     - дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки; 

     - реєструвати додаткові електроприлади у коменданта гуртожитку; 

     - попереджувати коменданта гуртожитку, вихователя при залишенні 

гуртожитку на тривалий час; 

     - після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на 

проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його 

користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в 

триденнийий термін. 

2.3. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється: 

     - переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом 

гуртожитку; 

     - переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до 

іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку; 

     - проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, 

переробляти і ремонтувати електроустаткування; 



     - користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових 

кімнатах; 

     - проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу 

коменданта гуртожитку, вихователя; 

     - залишати сторонніх осіб після 20:30 без письмового дозволу коменданта 

гуртожитку, вихователя; 

     - вчиняти будь які дії, що створюють небезпеку життю та здоров`ю людей 

або можуть призвести до псування майна,інвентарю та обладнання; 

     - палити, заносити в гуртожиток, вживати та зберігати спиртні напої, 

наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані 

алкогольного, токсичного або наркотичного сп`яніння; 

     - порушувати тишу з 22-00 до 07-00; 

     - створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп`ютерну та 

аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати; 

     - тримати в гуртожитку тварин. 

2.4. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення 

умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які 

проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені. 

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в  гуртожитку на 

Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення: 

     - зауваження; 

     - робота з благоустрою гуртожитку та прилеглих до нього територій; 

     - догана; 

     - відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік; 

     - розірвання угоди на проживання. 

2.5. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у 

гуртожитку, у встановленому порядку виносяться адміністрацією коледжу за 

погодженням з органами студентського самоврядування гуртожитку. 

2.6. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний 

період визначається, з урахуванням їх побажань, директором коледжу. 

 

3. Рада гуртожитку 

3.1. Рада гуртожитку працює згідно плану. 

3.2. При Раді гуртожитку створюються ініціативні групи: санітарно-

побутова, культурно-масова, навчальна, спортивна, дисциплінарна. 

3.3. Рада гуртожитку під керівництвом вихователя проводить виховну, 

культурно-масову, спортивну роботу серед мешканців гуртожитку. З цією 

метою Рада гуртожитку організовує: 

 - лекції, бесіди по історії, мистецтву, з питань досягнень науки, техніки, 

на морально-етичні теми; 

 - добивається покращення умов для самопідготовки та проведення 

виховної роботи; 

 - організовує зустрічі з викладачами, письменниками, акторами, 

проводить вечори відпочинку; 

 - виховує у студентів почуття відповідальності за збереження 

державного майна, дбайливого ставлення до нього; 



 - організовує контроль за своєчасним і якісним проведенням ремонту; 

 - залучає студентів до участі в ремонті кімнат, де вони проживають; 

 - організовує роботу по підтриманню належного санітарного стану в 

кімнатах, побутових приміщеннях; 

 - допомагає вихователю знайомити студентів з Правилами 

внутрішнього розпорядку в гуртожитку, з Правилами користування 

побутовими і газовими приладами; 

 - здійснює контроль за збереженням і правильним використанням 

інвентаря; 

 - проводить конкурс на кращу кімнату, поверх. 

3.4. Рада гуртожитку викликає на своє засідання мешканців 

гуртожитку, які порушують поведінку чи мають незадовільний стан в 

кімнаті. 

3.5. Рада гуртожитку має право виносити покарання порушникам 

Правил внутрішнього розпорядку (попередження, а також ставити питання 

перед директором коледжу про винесення догани та виселення з 

гуртожитку). 

3.6. Рішення Ради гуртожитку узгоджується з адміністрацією коледжу 

та є обов’язковим для мешканців та працівників гуртожитку. 

 

4. Права і обов’язки чергового поверху 

4.1. Розпочинати чергування о 7 годині, закінчувати о 22 годині. 

4.2. Провести вологе прибирання поверху до 9 години і підтримувати 

чистоту протягом дня. 

4.3. Слідкувати за поведінкою студентів, дотриманням правил 

пожежної безпеки, за економією газу, води, електроенергії. 

4.4. Черговий протягом дня повинен знаходитись на поверсі за столом 

чергового. 

4.5. Черговий зобов’язаний повідомляти вихователя, коменданта в разі 

необхідності виклику швидкої допомоги, електрика, слюсаря і т.д. 

4.6. Ключі від кухні необхідно здавати на вахту. 

4.7. Черговий поверху назначається старостою поверху з відома 

вихователя та коменданта. Черговий звільняється від занять, практики. 

4.8. Черговий поверху виконує вимоги коменданта, вихователя, голови 

Ради гуртожитку щодо забезпечення Правил внутрішнього розпорядку. 

4.9. Забороняється залишати чергування без дозволу вихователя, 

коменданта. 

4.10. У випадку виникнення пожежі, проникнення газу терміново 

повідомити чергового вахтера. 

4.11. Не дозволяти виносити майно без дозволу коменданта. 

4.12. Забороняється замінювати своє чергування іншими мешканцями 

без дозволу вихователя чи коменданта. 

4.13. Черговий повинен здати чергування наступному черговому о 22
00

. 

4.14. При здачі чергування потрібно перевірити меблі, обладнання. У 

випадку поломок потрібно доповісти вихователю, коменданту. 

 



5. Права і обов’язки старости кімнати 

5.1. В кожній кімнаті обирається староста, який повинен складати 

графік чергування по кімнаті. 

5.2. Староста кімнати повинен вимагати від мешканців кімнати 

дотримання правил внутрішнього розпорядку і режиму дня, дбайливого 

відношення до обладнання кімнати, дотримання кімнати в чистоті, контролю 

виконання своїх обов’язків черговими по кімнаті. 

 

6. Права і обов’язки чергового по кімнаті 

6.1. Чергування по кімнаті проводиться згідно графіка чергувань. 

6.2. Черговий кімнати зобов’язаний: 

 - підтримувати чистоту в кімнаті протягом дня; 

 - дотримуватись режиму дня; 

 - забезпечувати тишу в період самопідготовки; 

 - про всі порушення в кімнаті повідомляти вихователю, коменданту. 

 

7. Виселення із студентського гуртожитку 

7.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних 

випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку 

протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, 

які подали апеляцію, - у триденний термін після підтвердження апеляційною 

комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального 

закладу за конкурсом, - протягом трьох діб після виходу наказу про 

зарахування. 

7.2. При відрахуванні з коледжу (у тому числі при його закінченні), 

розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, 

залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня 

видачі відповідного наказу. 

У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток 

у відповідний термін, рішенням адміністрації коледжу за погодженням з 

органами студентського самоврядування гуртожитку цей термін може бути 

продовжений. 

7.3. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до 

законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в 

гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи 

заподіяні збитки. 

 

  


