
Додаток №3 до Правил прийому на навчання до Комунального вищого навчального закладу 

«Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» 

 

 

 

Порядок поселення вступників та студентів до гуртожитку Комунального 

вищого навчального закладу «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. 

Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Цей порядок, розроблений згідно Типового положення про студентський 

гуртожиток Міністерства освіти і науки, Статуту Комунального вищого навчального закладу 

«Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради», 

Положення про студентський гуртожиток Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу, 

Правил внутрішнього розпорядку Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу та 

Правил внутрішнього трудового розпорядку в студентських гуртожитках Корсунь-

Шевченківського педагогічного коледжу. 

1.2. Гуртожитки Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу, призначені для 

проживання на період вступу абітурієнтів та навчання іногородніх студентів, а також 

студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови 

відсутності в них іншого місця проживання. 

1.3. У гуртожиток можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період проведення 

підготовчих курсів та вступних випробувань. 

1.4. Координацію роботи з поселення студентів до гуртожитків коледжу здійснює Рада 

з поселення студентів (за погодженням з профкомом коледжу) Корсунь-Шевченківського 

педагогічного коледжу. 

1.5. Поселення абітурієнтів до гуртожитків на час підготовчих курсів та вступної 

кампанії здійснюється рішенням приймальної комісії Корсунь- Шевченківського 

педагогічного коледжу. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання. 

II. Організація поселення та проживання вступників та студентів 

2.1. Приймальна комісія та завідувачі відділень Корсунь-Шевченківського педколеджу 

надають Раді з поселення списки студентів, які потребують поселення в гуртожиток. 

2.2. Підставою для поселення іногороднього студента до гуртожитку є його 
 

заява та реєстрація абітурієнта (студента) за місцем проживання за межами м. Корсуня-

Шевченківського. 

2.3. Право на першочергове поселення мають студенти денної форми навчання з числа: 

осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» надане таке право; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особи з їх числа 

віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 

226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 



забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); 

інвалідів І та II груп та дітей-інвалідів віком до 18 років, яким не протипоказане 

навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 

осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

вступників, яким це право визначено Правилами прийому до Коледжу. 

2.4. Організація поселення: 

2.4.1. До початку підготовчих курсів та вступної кампанії Рада з поселення (керуючись 

наказами та розпорядженнями директора закладу про поселення, пільговими категоріями 

тощо), відповідно до затвердженої карти поселення, формує списки абітурієнтів, 

рекомендованих на поселення в гуртожитки та передає їх комендантам гуртожитків для 

друку ордерів. 

2.4.2. До 28 серпня формуються списки студентів-вступників, рекомендованих для 

поселення; 

2.4.3. Студентам, що поселяються в гуртожитки, надсилається виклик на навчання; 

2.4.4. Для організованого поселення студентам 1-го курсу пропонується прибути в 

день, зазначений у виклику на навчання. 

2.5. Порядок поселення студентів у гуртожитку: 

2.5.1. Поселення проводиться з 28 серпня по 01 вересня; Студент, який поселяється до 

гуртожитку Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу, зобов’язаний укласти Угоду 

про поселення та проживання у гуртожитку з директором ; 

2.5.2. Студенти І-ІV курсів, які поселяються до гуртожитку, зобов’язані особисто 

пред’явити свідоцтво про народження або паспорт, виклик на навчання та отримати ордер на 

поселення у профкомі Коледжу з попередньою оплатою за проживання (помісячно або 

посеместрово); 

2.5.3. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний пройти медогляд (при 

собі мати довідку з відміткою про проходження флюрографії та сімейного лікаря); 

2.5.4. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце та 

надається необхідний інвентар; 

2.5.7. Студент, який поселяється у гуртожиток, зобов’язаний ознайомитися під підпис із 

Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку Корсунь- Шевченківського педагогічного 

коледжу та Правилами техніки безпеки. 

III. Виселення із студентського гуртожитку 

3.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, 

залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом двох діб із дня 

оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, - у дводенний термін 

після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не 

зараховані до навчального закладу за конкурсом, - протягом двох діб після виходу наказу про 

зарахування. 



3.2. При відрахуванні з Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу (у тому числі 

при його закінченні), розірванні угоди на проживання, студенти, які проживали в 

гуртожитку, залишають його в установленому порядку в 2-денний термін. 

3.3. У разі, коли з поважних причин студент не може залишити гуртожиток у 

відповідний термін, рішенням керівництва Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу 

за погодженням із органами студентського самоврядування та профкомом студентів цей 

термін може бути продовжений. 

3.4. 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. 

Адміністрація та профком педагогічного Коледжу 
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