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Розподіл місць для проживання між факультетами здійснюється
рішенням комісії з поселення. Поселення у гуртожиток здійснюється на
конкурсній основі залежно від кількості наявних місць у гуртожитках (з
врахуванням першочерговості поселення першокурсників та студентів
пільгових категорій) деканати, органи студентського самоврядування
факультету відповідно до рейтингу. Про своє місце у рейтингу і можливість
отримання місця в гуртожитку на наступний навчальний рік студент має змогу
дізнатися до початку літніх канікул.
У травні всі студенти, що бажають поселитись у гуртожиток на
наступний навчальний рік, подають заяви у деканат або головам (заступникам)
студентських рад відповідних факультетів.
Списки на поселення затверджуються на засіданні комісії з поселення,
після чого ректор видає наказ про поселення, який є підставою для видачі
ордерів. Іногороднім першокурсникам, які потребують гуртожитку, ордер
видається за наявністю вільних місць. Якщо студент за рейтингом отримав
місце у гуртожитку на наступний навчальний рік, він має право залишитися
жити у своїй кімнаті.
Рейтингова система формування списків на поселення передбачає
врахування всіх видів активності студента протягом року, включаючи
навчання, громадську діяльність – як на рівні університету, так і на рівні
гуртожитку (для тих, хто там проживає), дотримання правил поведінки в
університеті та в гуртожитку, можливі зауваження та порушення.
Розрахунок балів студента за рейтинговою системою
формування списків на поселення:
№

Складові рейтингу
Середній бал навчання за рік,
1.
помножений на п’ять
2. - голова студради університету
- заступника голови студради
3.
університету,
4. - голова студради гуртожитку
5. - члени студради гуртожитку
6. - староста групи, профорг
7. - участь у суботниках гуртожитку
- староста блоку (поверху) у
8.
гуртожитку
- участь у культмасових заходах
9.
університету
- участь у спортивних змаганнях
10.
університету
- участь у науковій роботі кафедри,
всеукраїнських предметних
11.
олімпіадах та всеукраїнських
конкурсах студентських робіт

Бали

Контроль

від 15 до 25

Д

30

С

30

С

30
20
10
10

С
С
С, профком
З

10

С

до 5 (за захід)

С+Д, С

до 5 (за захід)

С+Д, С

до +30

Д, С, Ч

- несвоєчасна плата проживання,
12. заборгованість за проживання
-20
(терміном до 1 місяця)
- порушення пропускної системи
(спроби проникнути в гуртожиток
13.
-30
недозволеними методами або
провести сторонніх осіб без дозволу)
- дрібне хуліганство (сварки,
14.
-5 (за кожен випадок)
нецензурна лексика тощо)
- проведення масових заходів без
15.
-15
дозволу адміністрації
16.- шум та голосна музика після 23:00
-10
17.- несвоєчасне отримання перепустки
-15
- розпиття спиртних напоїв на
-40 та виселення з
18.
території гуртожитку
гуртожитку
- поява в гуртожитку в нетверезому
-25, у разі повторення –
19.
стані
виселення з гуртожитку
- 5 (з кожного мешканця
кімнати або блоку) або
20.- паління в гуртожитку
-15 з курця (у випадку
встановлення особи)
- відсутність дублікату ключа від
21.
-10
кімнати
- 5 при наявності
Санітарний стан кімнати та блоку. У
порушень (окремо за
22. випадку порушень у блоці можуть
кімнату і окремо –
зніматись бали з чергового.
кожному мешканцю
блоку)
23.- ремонт кімнати
до 20 балів
- псування інвентарю, нанесення іншої
шкоди (псування стін, розбиті вікна,
зламані замки, виведена з ладу
до – 20 при умові
24.
сантехніка чи електроприлади в
компенсації
результаті недбалого користування
тощо)
- порушення правил користування
електричними приладами,
25.
-5 (за кожен випадок)
користування забороненими
електричними приладами
– 10 балів з мешканця,
який не вимкнув прилад
або
- при виявленні не виключених вчасно
26.
- 5 – з кожного
плит
мешканця, який
знаходився у блоці під
час перевірки

Ч, З

С+З

С, З
З, Ч
С+З
С, З
З, Ч
З, Ч

З, Ч

З

С+З, Ч

З, Ч

З, Ч

З, Ч

З, Ч, С

Д – деканати факультетів
З – завідувачі гуртожитків
С – органи студентського самоврядування
Ч – члени комісії з поселення
Порушення до 15-ти балів може оформлятися протоколом у гуртожитку,
який формує голова студради гуртожитку, староста блоку (поверху) та
завідувач гуртожитку.
Рейтинг складається на кожен рік окремо, але порушення, які у разі
повторення передбачають виселення з гуртожитку, переносяться на наступні
роки. Рейтинги за всі роки проживання студента у гуртожитку зберігаються до
закінчення студентом університету.
Нанесення значних збитків майну гуртожитку передбачає, окрім
компенсації, виселення з гуртожитку.
У разі виїзду на канікули мешканці здають кімнату та перепустки
завідувачу гуртожитку з перевіркою наявності майна та його стану.
Кожен студент, який раніше не проживав у гуртожитку, може отримати
рейтингові бали за громадську та навчальну активність, участь у трудових
акціях, виконання окремих доручень, в тому числі і в гуртожитку – по тій же
схемі, за винятком відпрацювання, санітарного стану кімнати та виконання
умов проживання. Загальна рейтингова оцінка на поселення формується окремо
для студентів, які вже проживали в гуртожитку, і які ще не проживали. Після
цього готується загальний список на поселення з цих двох категорій студентів
на основі отриманого рейтингу.
У випадку появи в гуртожитку вільних місць протягом навчального року
студенти поселяються на ці місця відповідно до рейтингу.
Студент не буде включений у список на поселення у гуртожиток в
таких випадках:
- у випадку неподання відповідної заяви щодо проживання у
зазначений термін;
- студенти, які мають заборгованість по оплаті за гуртожиток;
- в тому випадку, коли мешканець не здає кімнату комендантові у
зазначений термін.
Проект вносить:
Директор
студентського містечка
Барановський В.Т.

Погоджено:
В.о. першого проректора

М.М.Митник

Проректор з АГРБ

В.М. Клепчик

Начальник від. вих. роб. та
зв’язків з громадськістю

О.М. Герман

Голова профкому студентів

О.І. Кравець

Голова студради

І.М. Козбур

Організаційно-юридичний
відділ

Н.М. Щепна

