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Анотація 

В ході аналізу нормативних документів, що слугують підґрунтям для проживання студентів у гуртожитку, 

відзначено їх актуальність у забезпеченні студентського життя в студмістечку та врегулюванні спірних 

ситуацій, що виникають в стосунках студент-адміністрація. Також зазначено необхідність адаптувати застарілі 

документи на рівні держави та університету. Внутрішні статути та положення потрібно пристосувати до нового 

закону про освіту, такожоновлювати сучасні документи щодо проживання студентів у гуртожитках. 
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Abstract 

The analysis of basis regulations for students living in a hostel noted their relevance in ensuring students' 

campus life and the settlement of disputes arising in relations student with administration. It reports needs of 

adaptation the old documents at the state and the university level. Internal statutes and provisions need to be 

adapted to the new education law. Also documents of student rules in dormitories should be updated. 
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Вступ 

Стаття 51 Закону України «Про освіту» встановлює гарантоване державою право вихованців, учнів, 

студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів на забезпечення 

стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [1-3]. 

Стаття 54 Закону України «Про вищу освіту»: "Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за 

денною (очною) формою навчання, мають право на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених 

Кабінетом Міністрів України." [1-3] 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України наказом 

від 27.04.2015  р. № 84 затвердило нове Положення про гуртожитки, яким установлюється порядок надання 

жилої площі в гуртожитках, вселення на надану жилу площу, користування цією жилою площею та виселення з 

гуртожитків. [1-3] 

Дія Положення поширюється на гуртожитки для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, 

інших громадян у період роботи чи навчання. До гуртожитків, призначених для проживання студентів, учнів, а 

також інших осіб у період навчання, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормативно-

правовим актам МОН. 

Поселення в студентські гуртожитки 

Поселення в гуртожитки відбувається на підставі процедур зазначених у Положенні "Про студентський 

гуртожиток"  та інших положень навчального закладу,  що регламентують процес поселення та виселення 

студентів. України [4-5] 

Стаття 38 Студентське самоврядування Закону України "Про вищу освіту" [1-3] встановлює, що за 

погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення 

про- поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку. 

Тому у внутрішніх документах навчального закладу має бути передбачено порядок поселення в гуртожитки, 

що обов’язково має включати представників студентського самоврядування в комісії по поселенню. Жодні 

внутрішні документи не можуть суперечити постановам МОН України, що регулюють дані питання та 

Конституції України. 

 



Доступ до студентських гуртожитків 

Будь-яке обмеження доступу мешканців до гуртожитку (в будь-які години встановлені внутрішніми 

документами ВНЗ) є необґрунтованим, і порушують законні права осіб, які навчаються та проживають у 

гуртожитках, а також суперечать Конституції України, якими не допускається встановлення будь-яких 

обмежень на користування житловими приміщеннями.  Питання доступу мешканців до гуртожитку має бути 

відображене в положенні про гуртожиток відповідного вищого навчального закладу. 

Згідно статті 30 Конституції України, статті 12 Загальної декларації прав людини, статті 17 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права, статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, крім 

випадків, передбачених ст. 233 КПК України. Це також поширюється і на студентські гуртожитки, тому право 

на приватну власність студентів у гуртожитку закріплене законом і не може бути порушене [1-3]. 

Встановлення плати за гуртожиток 

Розмір плати за проживання не може перевищувати граничні розміри плати за проживання в студентських 

гуртожитках вищих навчальних закладів та встановлюється керівником відповідного вищого навчального 

закладу і розраховується відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними 

навчальними закладами виходячи з нормативу житлової площі на кожного мешканця,  встановленого згідно з 

проектною документацією при будівництві гуртожитку, та розрахункового коефіцієнта загальної площі, що 

припадає на кожного мешканця гуртожитку. Варто зазначити, що така вартість не може перевищувати 40 % від 

розміру їх академічної стипендії (20% для курсантів та студентів I-II рівнів акредитації) [1-3]. 

Нормативні документи у гуртожитках ВНТУ 

Основними нормативними актами, якими регулюється життя студентів у гуртожитках Вінницького 

національного технічного університету (ВНТУ), є Статут ВНТУ, Правила внутрішнього розпорядку студентів 

та працівників, Положення про студентські гуртожитки ВНТУ, Положення про студентське самоврядування 

ВНТУ, Положення про ЗППГУ, Угода на проживання, Порядок чергування у гуртожитках і також накази та 

розпорядження адміністрації, що їх доповнюють. Варто зазначити, що жодні внутрішні документи вищого 

навчального закладу не можуть обмежувати права студентів та проживаючих [4]. 

Висновок 

Як висновок можна зазначити, що понад 25 років питання прав студентів у гуртожитках не мало 

достатнього розгляду. Реформи в галузі освіти розпочали процес перегляду і оновлення нормативних актів 

стосовно студентських гуртожитків. Позитивною тенденцією є те, що сьогодні студентські організації беруть 

під громадський контроль розробку подібних законопроектів. Показовим також є те, що у всіх подібних 

процесах беруть активну участь і студенти ВНТУ. Це свідчить про чудовий рівень залучення студентства 

університету до громадської роботи та підтримку студентських ініціатив адміністрацією та викладацьким 

складом. 
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