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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВНУТРІШНІЙ РОЗПОРЯДОК 

У СТУДЕНТСЬКОМУ ГУРТОЖИТКУ
Володимир-Волинського агротехнічного коледжу

1. Загальні положення
Це Положення розроблено з метою врегулювання окремих питань 

організації побуту у студентському гуртожитку Володимир-Волинського 
агротехнічного коледжу у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», положень, розпоряджень та наказів Кабінету міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації та Волинської обласної ради, які належать до організації 
діяльності гуртожитків.

2. Умови проживання.
2.1. Поселення студентів в студентський гуртожиток здійснюється за 

погодженням з профспілковим комітетом студентів на підставі заяви, 
поданої на ім’я директора.

2.2. При поселенні зі студентом укладається договір на проживання у 
гуртожитку, у відповідності до якого студент зобов’язується виконувати 
правила проживання у гуртожитку, а також компенсувати витрати на його 
утримання, відповідно до кошторису навчального закладу.

2.3. Студент повинен пройти інструктаж з техніки безпеки та експлуатації 
електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, вивчити правила 
внутрішнього розпорядку та порядок виселення з гуртожитку.

2.4. Інструктаж проводить комендант гуртожитку коледжу, що фіксується 
відповідними записами у спеціальному журналі.

2.5. У кожній кімнаті гуртожитку з числа її мешканців обирається староста, на 
кожному поверсі -  староста поверху.

2.6. При поселенні мешканці одержують перепустки з фотографіями на право 
входу в гуртожиток. У випадку виселення з гуртожитку перепустка 
здається коменданту.

2.7. Вхід до гуртожитку дозволяється:
-  мешканцям даного гуртожитку до 23 години за перепусткою, а 

неповнолітнім в осінньо-зимовий період -  до 21.00, та до 22.00 -  у 
весняно-літній період;

*



-  після 23 години із записом до журналу обліку порушень режиму дня з 
подальшим розглядом на засіданні ради гуртожитку причин пізнього 
приходу та вжиття відповідних заходів;

-  відвідувачам при вході до гуртожитку обов’язково залишати 
черговому документ, який посвідчує особу і реєструватися у книзі 
відвідувачів. Мешканець гуртожитку зобов’язаний особисто зустріти 
гостя і провести його при виході з гуртожитку;

-  відповідальність за дотримання режиму в гуртожитку гостями, 
своєчасний вихід з гуртожитку несуть мешканці, які запросили цих 
осіб;

-  залишити гуртожиток відвідувачі повинні не пізніше 21.00;
-  мешканці гуртожитку повинні дотримуватись режиму дня, а саме:

Підйом 7.00
Ранкова фіззарядка, туалет 7 .00- 7.30
Сніданок 7 .30- 7.50
Навчальні заняття 8 .00- 15.30
Обід, відпочинок 15.30 -16.30
Самопідготовка 16.30 -19.30
Вечеря 19.30 -  20.00
Культмасові заходи 20.00 -21.30
Особистий час 21.30 -23.00
Сон 23.00

-  з 22 години до 7 години ранку в гуртожитку мешканці повинні 
дотримуватися тиші, після відбою знаходитися у своїх кімнатах.

Права і обов’язки мешканців гуртожитку.
3.1. Мешканці гуртожитку мають право:

-  користуватися приміщенням навчального і культурно-побутового 
призначення, обладнанням та майном гуртожитку;

-  вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів, 
постільної білизни та іншого майна гуртожитку, а також усунення 
недоліків у побутовому забезпеченні;

-  обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;
-  через студентську раду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, 

пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації 
виховної роботи і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу тощо.

3.2. Мешканці гуртожитку зобов ’ язані:
-  знати і неухильно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку і 

режиму дня в гуртожитку;
-  підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах, блоках, місцях 

загального користування , брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних 
з їх обслуговуванням;

-  дбайливо ставитись до державного майна, економно витрачати 
електроенергію і воду;

-  своєчасно вносити встановлену плату за проживання у гуртожитку;
-  своєчасно подавати заявки та ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів;



-  відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до чинного 
законодавства;

-  при виході з кімнати вимикати світло, зачиняти двері, здавати ключі 
від кімнати черговому вахтеру;

-  дотримуватися культури мовленнєвої поведінки;
-  особисті речі, що не потребують щоденного вжитку, здати до камери 

схову. За речі, які не здані на зберігання, адміністрація 
відповідальності не несе;

-  про всі надзвичайні події, що трапились у гуртожитку терміново 
повідомити коменданта гуртожитку;

-  при тимчасовому виселенні з гуртожитку зробити запис у 
спеціальному журналі реєстрації і повідомити про це вихователя.

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:
-  самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;
-  переробляти та переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої;
-  ремонтувати електроустаткування, користуватися електро- 

опалювальними приладами та електроплитами в житлових кімнатах;
-  проводити масові заходи, організовувати відзначення родинних свят в 

гуртожитку без дозволу вихователя;
-  залишати сторонніх осіб після 21.00 без письмового дозволу 

заступника директора з виховної роботи;
-  розпивати спиртні напої, знаходитися в гуртожитку у стані 

алкогольного та наркотичного сп’яніння, курити (в тому числі кальян);
-  користуватися піротехнічними засобами на території студентського 

містечка;
-  тримати в гуртожитку домашніх тварин.

3.4. Заохочення і стягнення.
За активну участь у культурно-масових заходах і роботах щодо 
покращення умов і побутового обслуговування мешканців гуртожитку 
заохочуються студенти:
-  оголошенням подяки;
-  нагородженням пам’ятним подарунком або грошовою премією.

За порушення правил внутрішнього розпорядку і режиму дня в гуртожитку 
на мешканців накладаються стягнення:
-  зауваження;
-  догана;
-  сувора догана;
-  відшкодування заподіяних збитків;
-  виселення з гуртожитку;
-  виключення з коледжу;
-  відмова у поселенні при наявності заборгованості за проживання в 

гуртожитку.

Діловодство
З метою суворого дотримання Правил внутрішнього розпорядку в 
гуртожитку ведуться спеціальні журнали:
-  Журнал реєстрації відвідування гуртожитку сторонніми особами;



Журнал обліку порушень режиму дня;
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
Журнал перевірки пожежних кранів в гуртожитку, на поверхах; 
Журнал обліку чергувань вахтерами гуртожитку;
Книга обліку студентів чергування студентів у гуртожитку;
Книга обліку заявок поточного ремонту;
Журнал обліку мешканців, що залишаються на вихідні та святкові дні; 
Журнал обліку відвідувань гуртожитку черговими класними 
керівниками та адміністративними особами.

Розглянуто і схвалено 
Педагогічною радою коледжу 
Протокол № 81 від 29.12.2016 року
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