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1. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

НПУ імені М.П. ДРАГОМАНОВА 

До структури та основних напрямів діяльності Первинної 

профспілкової організації студентів  входять: 

Організаційно-масова комісія: 

 прийняття та постанова на профспілковий облік студентів, 

аспірантів та докторантів  денної форми навчання;  

 оформлення профспілкової документації, підготовка та проведення 

профспілкових зборів, конференцій;  

 організація та контроль за роботою профспілкових бюро інститутів 

університету;  

 інформаційне забезпечення профбюро інститутів;  

 вирішення усіх питань, пов'язаних з роботою профспілкової 

організації в університеті, в інститутах;  

 проведення навчання профспілкового активу університету.  

Комісія з питань соціального та правового захисту: 

 забезпечення соціального та правового захисту всіх категорій 

студентів, аспірантів та докторантів;  

 здійснення контролю над наданням окремим категоріям студентів, 

аспірантів та докторантів  належних їм пільг та соціальних виплат;  

 участь та контроль за роботою стипендіальних комісій 

університету та інститутів, участь у розподілі та контроль за 

правильним використанням Фонду соціальної допомоги студентам, 

аспірантам та докторантам університету та інститутів;  

 робота у комісії по укладенню колективної трьохсторонньої угоди 

між Профкомом студентів, адміністрацією університету та 

Студентською радою і перевірки його виконання; 

 розробка кошторисів по використанню Фонду соціальної допомоги 

студентам, аспірантам та докторантам університету;  

 допомога профбюро у вирішенні та контролі питань, пов'язаних з 

навчальним процесом студентів та правилами внутрішнього 

розпорядку в університеті;  

 надання юридичних консультацій з питань організації навчального 

процесу, трудових, соціальних відносин, призначення стипендій 

тощо.  
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Житлово-побутова комісія: 

 захист прав та інтересів студентів, аспірантів та докторантів, які 

проживають в гуртожитках;  

 облік та використання житлового фонду студмістечка, контроль за 

організацією поселення студентів, аспірантів та докторантів  у 

гуртожитки університету;  

 організація та керівництво роботою студентських рад гуртожитків;  

 контроль за діяльністю адміністрації студмістечка по 

забезпеченню належних житлових умов проживання та побуту 

студентів, аспірантів та докторантів;  

 робота у комісіях університету з питань поселення студентів, 

аспірантів , докторантів до гуртожитків;  

 ведення загального списку на поселення до гуртожитків 

університету;  

Оздоровча комісія: 

 організація проведення санаторно-курортного, санаторно-

профілактичного лікування, оздоровлення студентів, аспірантів та 

докторантів у пансіонатах, на базах відпочинку та спортивно-

оздоровчих таборах;  

 забезпечення путівками на оздоровлення та відпочинок під час 

студентських канікул;  

 організація міжвузівського обміну студентськими групами;  

 розвиток навчально-оздоровчих баз університету «Сула», 

«Синевир» та підготовка їх до оздоровчого сезону, проведення 

табірних змін;  

 допомога в організації та проведенні «Дня донора», медичних 

оглядів студентів;  

 організація та здійснення інших заходів щодо оздоровлення 

студентів, аспірантів та докторантів (профілактика, пропаганда 

здорового способу життя тощо); 

  участь у роботі загально університетській комісії по соціальному 

страхуванню. 

Комісії культурно-масова та спортивно-масова: 

 організація та проведення спільно з Центром культури і мистецтв 

культурно-масових заходів для студентів, аспірантів та докторантів 

університету;  
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 сприяння у створенні та організації роботи студентських клубів, 

гуртків, спортивних секцій тощо, залучення студентів та аспірантів 

університету до участі в їх роботі;  

 організація та проведення разом з Спортивним клубом „Олімп” 

спортивних  змагань, олімпіад між інститутами університету, 

гуртожитками;  

 організація та проведення освітніх, розважальних заходів, 

урочистостей в університеті;  

 здійснення взаємозв’язків з різними культурно-освітніми, 

туристичними, спортивними закладами та організаціями;  

Ревізійна комісія: 

 контроль за роботою профспілкового комітету, його комісій та 

підрозділів;  

 розгляд скарг та зауважень студентів, вирішення конфліктних 

ситуацій між членами профспілки та профспілковими органами.  
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2. РОБОТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВОЇ КОМІСІЇ 

Основою діяльності організаційно-масової комісії Профкому 

студентів є роз’яснювальна робота про роль та завдання профспілки в 

університеті, про права, обов’язки та переваги членів профспілки, робота 

по залученню студентів у члени профспілки. 

Знайомство студентів першого курсу з профспілкою починається зі 

школи профоргів академічних груп, що традиційно проходять у вересні 

місяці. Щороку для новобраних профспілкових активістів університету 

проводяться школи профспілкового лідера, як на базі університету так і на 

Всеукраїнському рівні. Під час таких шкіл, актив університету одержує 

необхідну профспілкову документацію, методичну літературу та 

спілкуються з представниками Профспілки працівників освіти і науки 

України, Студентської профспілкового асоціації м. Києва та АПОСу 

України. На цих зборах профспілкові активісти загалом навчаються 

стратегії діяльності профспілки в університеті, обговорюють найважливіші 

напрямки роботи по захисту інтересів членів профспілки тощо.  

 

За звітний період було проведено 117 засідань президії та 

профкому студентів НПУ імені М.П.Драгоманова, на яких було розглянуто 

254 питань. За цей час створено 3 профспілкових бюро в наступних 

інститутах університету: 

1. Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

2. Інститут управління та економіки освіти; 

3. Інститут магістратури, аспірантури та докторантури. 

 

Перш за все у нашій роботі ми спираємось на студентів - 

активістів, які на громадських засадах працюють у комісіях Профкому 

студентів та профбюро інститутів за відповідними напрямками під 

керівництвом своїх старших товаришів – штатних працівників Профкому. 

Окрім того, у цих комісіях також працюють інструктори, які згодом, 

набувши достатнього досвіду, замінять членів Профкому студентів. Кожні 

2-3 роки у профспілкових бюро інститутів проводиться звітно-виборча 

кампанія. 

З травня по листопад 2014 року проведені звітні та звітно-виборні 

профспілкові конференції інститутах НПУ імені М.П.Драгоманова. До 

складу профбюро студентів обрано 107 делегатів. 

 

На обліку в профспілковій організації перебуває 8 912 студентів, 

що становить 98,7% від загальної кількості студентів. 
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В вересні-жовтні 2014-го року до Первинної профспілкової 

організації студентів НПУ імені М.П.Драгоманова вступили 1779 студентів 

першого курсу. 

Таблиця 1. 

Кількісний склад членів профспілки університету за звітний період: 

Таким чином, незважаючи на зменшення контингенту студентів в 

університеті з 2010 року по 2014 рік, тенденція зростання кількості членів 

профспілки зберігається. 

Ця робота починається з кожної профспілкової групи. У кожній із 

студентських груп, на кожному інституті створено первинні осередки 

профспілки, що забезпечує дуже ефективну “інформаційну вертикаль”, за 

допомогою якої наша інформація досягає студентських мас, а вони так 

само оперативно можуть передати інформацію нам. Так, завдяки зв’язці 

“Профком-профбюро-група”, ми домагаємося, щоб кожний студент 

отримував інформацію про свої права та обов’язки, основні події у 

профспілці та ін. 

В кожному інституті створені інформаційні стенди, дошки 

оголошень профбюро інститутів, де можна отримати будь-яку оперативну 

інформацію студентського життя. 

З метою мотивації вступу до Первинної профспілкової організації 

студентів НПУ імені М.П.Драгоманова та активну участь в розбудові 

профспілкового руху в університеті щорічно проводять конкурси на 

звання: 

 - «Кращий голова профспілкового бюро інституту» 

 - «Кращий голова студентської ради гуртожитку» 

 - «Кращий профорг  академічної групи» 

 

Підсумки конкурсу підводять на передодні Міжнародного дня 

студента. Переможцями у 2014 році стали: 

 

Рік Всього студентів 
З них, членів 

профспілки 

% 

2010 11164 10383 93 % 

2011 9690 9012 93% 

2012 9391 9277 98,7% 

2013 9287 9216 99,2% 

2014 9030 8912 98,7% 
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У номінації «Кращий голова профспілкового бюро інституту» -  Місюня 

Анна Володимирівна, студентка 5-го курсу Інституту корекційної 

педагогіки та психології; 

У номінації «Кращий голова студентської ради гуртожитку» - Мазій 

Денис Вячеславович, студент 6-го курсу Інституту історичної освіти; 

У номінації «Кращий профорг  академічної групи» - Яцканич Катерина 

Іванівна, студентка 4-го Інституту природничо-географічної освіти та 

екології. 

Кожного останнього тижня місяця відбуваються засідання 

профспілкового комітету студентів, на яких голови профбюро інститутів, 

голови студентських рад гуртожитків отримують повну інформацію про 

діяльність профспілкової організації студентів, а також розглядаються 

питання згідно плану роботи на наступний місяць. 

Профспілкова організація студентів є активним учасником у 

вирішенні освітянських проблем  на рівні міста Києва та України. 

Протягом 2010-2014 років показали та підтвердили правильність 

вибраного напрямку роботи. Профспілкова організація студентів НПУ 

імені М.П.Драгоманова зміцнила свої позиції серед студентської молоді 

університету, ВНЗ м. Києва та України, в органах державної влади. 

Особливу активність проявили студенти університету та 

працівники галузі освіти і науки під час акцій на підтримку своїх 

справедливих вимог. Так, на виконання рішень Центрального комітету 

профспілки працівників освіти і науки України та його президії, за 

рішеннями Київської міської організації нашої профспілки понад п’ять 

тисяч членів Профспілки студентів, на знак підтримки своїх вимог, взяли 

участь у вуличних походах, пікетуваннях Верховної Ради та Кабінету 

Міністрів, Київської міської адміністрації. 

Застосовувались різні форми: зустрічі профактиву з керівниками 

районних, міських, обласних держадміністрацій та рад, депутатами всіх 

рівнів з врученням вимог щодо формування державного та місцевого 

бюджетів, мітинги, пікетування, збори та конференції у первинних 

організаціях, направлення звернень, листів, телеграм до Президента 

України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, народних депутатів та 

органів місцевої влади. 

Профспілкова організація студентів університету не стоїть 

осторонь процесів, які проходять у державі. Представники Профкому 

студентів НПУ   імені  М.П. Драгоманова  беруть активну участь у роботі 

комісій Верховної Ради по розробці законів, документів, що стосуються 
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студентів, комісій ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, 

держадміністрації м. Києва та районних держадміністрацій. 

Голова профспілкового комітету нашого університету  Цибін С.Г. є 

членом Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки 

України, заступником голови секції вищої школи ЦК Профспілки 

працівників освіти і науки України, членом Президії Профспілки 

працівників освіти і науки України, членом Правління СПА м. Києва. 

Протягом звітного періоду профспілковий актив та студенти 

університету брали участь в наступних школах профспілкового лідера та 

конференціях: 

 28 вересня – 2 жовтня 2010 р. – І етап Всеукраїнської 

школи молодіжного профспілкового лідера на базі СОТ 

«Буревісник» Херсонського державного університету    

(смт Лазурне, Херсонська обл.);  

 28 вересня – 2 жовтня 2011 р. – ІІ Всеукраїнська школа 

студентського профспілкового лідера на базі  спортивно-

оздоровчого табору «Буревісник» Херсонського 

державного університету (смт Лазурне, Херсонська обл.); 

 19-24 квітня 2012 р. – школа профспілкового активу на базі 

Московського енергетичного інституту (Росія, м. Москва); 

 17-20 вересня 2012 р. – ІІІ Всеукраїнська школа 

студентського профспілкового лідера на базі  спортивно-

оздоровчого табору «Буревісник» Херсонського 

державного університету (смт Лазурне, Херсонська обл.); 

 29 березня – 1 квітня 2013 р. – участь в ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції: Функціонування 

громадських організацій у вищих навчальних закладах: 

стан, проблеми, стратегії розвитку міжнародної співпраці» 

на базі Одеського Національного університету імені          

І.І. Мечникова (м. Одеса); 

 25-28 вересня 2013 р. – IV Всеукраїнська школа 

студентського профспілкового лідера на базі спортивно-

оздоровчого табору «Чорноморка» Одеського 

Національного університету імені І.І. Мечникова              

(м. Одеса); 

 24-27 вересня 2014 р. V ювілейна Всеукраїнська школа 

студентського профспілкового лідера на базі 

Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова (м. Миколаїв). 
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Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів та 

докторантів НПУ імені М.П. Драгоманова активно співпрацює з 

профкомами студентів Московського енергетичного інституту та 

Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка.  

Щороку проводяться спільні школи профспілкового лідера, круглі столи, 

конференції, екскурсії, метою яких є обмін досвідом, розвиток лідерських 

якостей, мотивація діяльності, активності, ініціативності та креативності 

студентів. Профспілкові активісти гідно та на високому професійному рівні 

представляють наш університет на міжнародному рівні. 
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3. РОБОТА КОМІСІЇ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО  

ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 

Основне завдання студента – вчитися, здобувати знання та 

набувати професійних навичок. Виходячи з цього важливим напрямком 

роботи профспілкової організації є забезпечення студентам належних 

соціально-побутових умов.  

Соціальний захист прав та інтересів студентів Первинна 

профспілкова організація студентів здійснює за такими напрямками: 

 підвищення життєвого рівня студентства; 

 уважне ставлення до пільгових категорій студентства (сироти, інваліди, 

чорнобильці, студенти з багатодітних сімей, малозабезпечені тощо); 

 задоволення потреб студентства у сфері побуту, відпочинку, 

оздоровлення та реалізації творчого потенціалу; 

 правова поінформованість студентів про свої права та обов’язки. 

За погодженням з Первинною профспілковою організацією студентів : 

 затверджуються правила внутрішнього розпорядку університету та 

у гуртожитках студмістечка; 

 призначається академічна, соціальна та іменні стипендії, а також 

надбавки до них; 

 заохочуються студенти за успіхи у навчальній, науковій та 

громадській роботі; 

 надається матеріальна допомога; 

 затверджується кошторис використання коштів Фонду соціальної 

допомоги студентам, аспірантам університету; 

 видаються накази про відрахування студентів з університету за 

одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил 

внутрішнього розпорядку, за скоєння аморального вчинку, не 

сумісного з продовженням навчання у студентському колективі; 

 видаються накази та розпорядження, що стосуються умов 

навчання, проживання та побуту студентів. 

На рівні інституту ці права надаються профспілковим бюро. 

Представники профкому та профбюро студентів беруть участь у роботі 

стипендіальних комісій інститутів, голови профбюро входять до складу 

Вчених рад інститутів. Спільно з адміністрацією розподіляють кошти 

Фонду соціальної допомоги студентам інститутів та контролюється 
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правильність його використання. Надається допомога профбюро у 

вирішенні та контролі питань, пов'язаних з навчальним процесом студентів, 

правилами внутрішнього розпорядку в університеті. 

Ефективним методом захисту прав студентства в університеті є 

укладання на принципах соціального партнерства колективної 

трьохсторонньої угоди між адміністрацією, Студентською радою та 

профспілковим комітетом студентів. Ця угода чітко окреслює права та 

обов’язки трьох сторін. Вона позитивно впливає на рівень захисту прав та 

інтересів студентів університету, оскільки сама наявність колективної 

угоди вже передбачає відповідальний підхід як з боку адміністрації, так і зі 

сторони профспілкової організації та Студентської ради до вирішення 

спільних проблем. Але важливою умовою для цього є існування сильної 

профспілкової організації студентів у вищому навчальному закладі.  

В НПУ імені М.П.Драгоманова, починаючи з 2006 року, 

укладається колективна трьохстороння угода між Профспілковим 

комітетом студентів, адміністрацією університету та Студентською радою, 

в якій розподілені та регламентуються всі права та обов’язки студентів 

університету та адміністрації.  

Колективний договір НПУ імені М.П.Драгоманова укладено на 

основі чинного законодавства з додержанням Законів України "Про 

колективні договори й угоди", "Про оплату праці", "Про охорону праці", 

Кодексу законів про працю тощо. Колективний договір, як правило, 

укладається терміном на 2 роки, і діє відповідно до чинного законодавства. 

Колективні договори між адміністрацією структурних підрозділів та 

профбюро набирають чинності згідно зі статтями 9 та 13 Закону України 

"Про колективні договори і угоди". 

 

Спільно з адміністрацією університету, профком студентів 

приділяємо особливу увагу найменш захищеним категоріям студентства. 

Це – студенти-сироти (207 осіб), інваліди, чорнобильці різних категорій та 

малозабезпечені студенти НПУ імені М.П.Драгоманова.  

Комісія з питань соціального і правового захисту ППО студентів 

веде облік пільгових категорій, контролює роботу профспілкових бюро 

інститутів, щодо забезпечення передбачених законодавством пільг, якими 

може користуватися студент університету. 

Крім того, кожну сироту завдяки співпраці зі Студентською 

профспілковою асоціацією м. Києва, профком студентів забезпечує 

„Єдиним квитком”, який видається Київською міською державною 

адміністрацією і дає право студентам-сиротам протягом свого навчання не 

тільки безкоштовно користуватись міським громадським транспортом, а й 
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безкоштовно відвідувати культурно-масові заходи, спортивні заклади, 

музеї, виставки тощо. 

Комісія з питань соціального і правового захисту Профкому 

щорічно розробляє і подає на затвердження Вченій раді університету 

кошторис використання Фонду соціальної допомоги студентів та 

аспірантів.  

Завдяки плідній співпраці КМДА та Студентської профспілкової 

асоціації м. Києва, 100 тисяч студентів столиці можуть користуватися 

метрополітеном та наземними видами транспорту, заплативши половину 

вартості. У НПУ імені М.П.Драгоманова всі бажаючі забезпечуються 

такими пільговими проїзними квитками. Щомісячно близько 5300 

студентів замовляють студентський пільговий квиток. 

 

Іменні стипендії 
Відповідно постановою Кабінету міністрів за № 882 від 12 липня 

2004 року „Про стипендіальне забезпечення студентів” мінімальний розмір 

академічної стипендій для студентів вищих навчальних закладів III-IV 

рівнів акредитації становить: 

Таблиця 2. 

Розміри стипендій 

Середній бал успішності Розмір стипендії 

4.00 - 4.99 730,00 грн.  

5. 00 790,00 грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 882 від 12 

липня 2004 року затверджено новий „Порядок призначення і виплати 

стипендії” вводиться соціальна стипендія.  Соціальні  стипендії   

призначаються студентам і курсантам, які потребують соціального захисту 

та яким за підсумками  навчання не призначена академічна стипендія.   

Підставою для  призначення соціальної стипендії є наявність в особи права 

на отримання державних пільг і гарантій,  установлених законами для 

таких категорій громадян:  

1. Студенти і курсанти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

2. Студенти і курсанти з числа осіб, яким згідно із Законом України 

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги при 

призначенні стипендії; 

3. Студенти і курсанти з малозабезпечених сімей (у разі отримання 

відповідної державної допомоги згідно із законодавством); 

4. Студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами I і II групи; 

http://www.studprofkom.ntu-kpi.kiev.ua/docs/show/?id=134
http://www.studprofkom.ntu-kpi.kiev.ua/docs/show/?id=134
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5. Студенти і курсанти, які мають сім'ї з дітьми. 

Соціальна стипендія призначається студентам, які за результатами 

семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 4.00 за 

п'ятибальною шкалою оцінювання, внаслідок чого такі студенти, втратили 

право на призначення їм академічної стипендії. 

Особам, зазначеним у підпунктах 1-5, яким призначена академічна 

стипендія, додатково виплачується і соціальна стипендія.  

Якщо стипендіат має право на кілька додаткових соціальних 

стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо. 

Призначення іменних стипендій відбувається у відповідності з 

«Положенням про надбавки до стипендій та іменних стипендії 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова» 

затвердженого в новій редакції профкомом студентів протокол № 9 від     

21 вересня 2004 року і засіданням Вченої ради університету Протокол № 2 

від 30 вересня 2004 року. (Додаток 1). 

Таблиця 3. 

Розмір іменних стипендій НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

Таблиця 4. 

 

Кількість іменних стипендій за звітний період 
Витрати коштів Роки Всього 

2010 2011 2012 2013 2014 

Стипендія ректора   

НПУ імені  

М.П. Драгоманова  

42 31 29 26 26 154 

Стипендія імені  

М.П. Драгоманова 

16 16 16 17 18 83 

Відомих вчених  

НПУ імені М.П.Драгоманова 

27 28 28 28 28 139 

      376 

 

 

Розмір 

акад. 

стипендії 

Іменна 

надбавка Сума 

Надбавка з спец. 

коштів ВСОГО 

З 1 січня 2014 р. іменні стипендії відповідно становлять: 

730 85 815 30% 244,5 1059,50 грн 

730 85 815 20% 163 978,00 грн 

730 85 815 10% 81,5 896,50 грн 
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Рис. 1.  Кількість іменних стипендій за звітний період 
 

Кожний студент, лауреат іменної стипендії, нагороджується Дипломом 

лауреата іменної стипендії Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. 
 

 
Рис. 2.  Диплом лауреата іменної стипендії 
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Матеріальна допомога 

Матеріальна допомога надається малозабезпеченим студентам 

університету як  за рахунок коштів, так і за рахунок профспілкового 

комітету студентів (тільки для членів профспілки). Матеріальна допомога з 

коштів Фонду соціальної допомоги університету може надаватися лише 

студентам денної форми навчання, які навчаються за державним 

замовленням. 

Студенти-контрактники, які є членами профспілки, можуть 

отримати матеріальну допомогу лише у профспілковому комітеті 

студентів. 

Підставою для надання матеріальної допомоги є особиста заява 

студента. Заява подається до дирекції або профспілкового бюро студентів 

інституту. 

Розмір матеріальної допомоги не може перевищувати рівня 3-х 

стипендій відмінника в університеті, тобто 2370,00 гривень. 

 Матеріальна допомога на дiтей-сирiт та дітей, що залишилися без 

піклування батьків, призначається у тому ж порядку.  

Серед драгоманівців були студенти, що постраждали та зазнали 

травм на Майдані Незалежності. Профком студентів здійснив матеріальну 

виплату цим студентам в сумі 11900,00 грн.  

На сьогоднішній день також здійснюється матеріальна підтримка 

студентів, які знаходяться в зоні АТО. 

 

На підставі рішень профбюро інститутів за рахунок 

профспілкового бюджету та коштів Фонду соціальної допомоги студентів 

та аспірантів  надавалась матеріальна допомога: 

      

 Таблиця 5. 

Виплата матеріальної допомоги 
Витрати коштів Роки Всього 

(грн.) 2010 2011 2012 2013 2014 

Стип. Фонд 

університету  

2811656 189200 1359300 3552644 404800 8317600 

Проф. кошти 52100 86280 80780 141400 149700 510260 

Кількість студентів 3864 510 1660 3223 605 8827860 

Всього: 9862 8827860 
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Рис. 3.  Виплата матеріальної допомоги 

 

 

Популярним серед студентів є ISIC  — міжнародне посвідчення 

особи і статусу студента (International Student Identity Card), створене 

Міжнародною Конфедерацією Студентського Туризму в 1953 році під 

егідою UNESCO, яке має спільну з ISIC мету — підтримувати спілкування 

активних, допитливих, відповідальних студентів. 

 

 
Рис. 4.  Міжнародний студентський квиток ISIC 

 

 Можливість оформити Міжнародний студентський квиток надає 

профком студентів. За звітний період 327 студентів скористались такою 

послугою. 
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4. РОБОТА ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОЇ КОМІСІЇ 

 

В університеті працює традиційна система взаємовідносин між 

адміністрацією університету, студмістечком, дирекціями інститутів та 

Профкомом студентів, яка дозволяє максимально допомогти кожному 

студенту та аспіранту у вирішенні питань поселення, проживання і побуту 

в гуртожитках НПУ імені М.П.Драгоманова. 

Профком студентів спільно з адміністрацією університету та 

інститутів, щороку проводить роботу по підготовці гуртожитків до нового 

навчального року. Проводиться розрахунок розподілу місць між 

інститутами, враховуючи ситуацію в кожному інституті, бере участь у 

підготовці та розробці всіх наказів та документів щодо поселення. 

Для оперативного вирішення всіх питань пов’язаних з 

проживанням та поселенням студентів та аспірантів в гуртожитки наказом 

ректора створюється комісія по поселенню, до якої входять представники 

ректорату, адміністрації студмістечка, представники дирекцій інститутів, 

завідуючі гуртожитків, голови профбюро інститутів, голови студрад 

гуртожитків.  

Таблиця 6. 

Розподіл місць в гуртожитках НПУ імені М.П. Драгоманова 

між інститутами у 2014/2015 н. р. 
 Розподіл місць в гуртожитках НПУ імені М.П. Драгоманова між інститутами у 2014/2015 н. р.  

№ Інститути ІІ-IV 
курс  

І-IV  
ін 

1к 5к Потреба Вид 
ІІ-IV  

Вид 
І,V 

Ви
д ін 

Всього % №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 Всього 

1 І-т. Укр.філології 302 2 120 60 484 196 117 5 318 0,65 318       318 

2 І-т.Іноземна 

філології 
416 6 156 58 636 270 139 17 427 0,65 427       427 

3 Інженерно пед. І-т 72 20 37 39 168 47 49 31 127 0,65  127      127 

4 І-т. Розвитку 

дитини. 
353 1 74 30 458 229 68 1 298 0,65  298      298 

5 І-т. Мистецтв 173 13 77 30 293 112 70 41 223 0,65  222 1     223 

6 І-т Пол. і Права 155 4 58 36 253 101 61 4 166 0,65  166      166 

7 І.т. Історичної 

освіти 
247  88 38 373 161 82 2 244 0,65   244     244 

8 І-т. Кор.пед і псих. 398 1 87 50 536 259 89 31 379 0,65    379    379 

9 І-т. філос. Освіти 191  84 48 323 124 86 2 212 0,65    212    212 

10 І-т. Інформатики 96 2 32 14 144 62 30 7 99 0,65     99   99 

11 І-т фіз-мат 273 24 115 77 489 177 125 32 334 0,65     334   334 

12 І-т.ПГО і екології 274 1 103 65 443 178 109 2 289 0,65      289  289 

13 І-т фіз. вих і спорту 161 1 72 29 263 105 66 3 173 0,65      173  173 

14 І-т. Соц роботи і упр 225 2 109 64 400 146 70 2 218 0,65       218 218 

15 І-т.Педагогіки і 

псих. 
292 1 102 76 471 190 116 2 308 0,65       308 308 

16 І-т Соц.Псих. 
Cоц.Ком 

158 3 91 40 292 103 85 4 192 0,65     120 37 35 192 

17 І-т перепідготовки 39  28 2 69 25 20 0 45 0,65     45   45 

18 І-т управ та економ 

осв. 
84 100 17 19 220 55 23 124 202 0,65 1  84   115 2 202 
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19 І-т магістратури    4 4 0 4 0 4 0,65 4       4 

20 Аспіранти, 
докторанти 

49  20  69 32 13  45 0,65 20    25   45 

21 Аспір-ти (іноземці)  37 13  50    50  13 2 13  6 10 6 50 

23 ПВ + переведення з  

зони АТО 

  125  125 0 0 125 125    70 10  45  125 

24 Співробітники         264  77 41 2 29 46 8 61 264 

 Всього: 3958 218 1608 779 6563 2573 1421 435 4743  860 856 414 630 675 678 630 4743 

Впроваджено систематичний контроль за організацією поселення у 

гуртожитки. Житлово-побутова комісія постійно проводить контроль за 

використанням житлового фонду студмістечка, проводить контроль 

санітарного стану та перепускного режиму гуртожитків. 

Протягом останніх років у зв’язку зі створенням нових інститутів, 

відкриттям нових спеціальностей кількість іногородніх студентів 

збільшилася. Це призвело до загострення проблеми дефіциту місць в 

гуртожитках. З метою вирішення даної проблеми з 2013 року з ініціативи 

ППО студентів було підписано угоду про співпрацю між НПУ імені       

М.П. Драгоманова та Київським механіко-технологічним коледжом, щодо 

надання останнім місць в гуртожитку для студентів нашого університету. 

Таким чином у 2013 році вдалося 60 студентів забезпечити житлом, а у 

2014 році – 65 студентів. Також у гуртожитках  Київської державної 

академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного у рамках співпраці приймають до 10 студентів щорічно. 

У зв’язку з гострою нестачею місць в гуртожитках університету ці 

питання розглядалися на засіданнях студрад гуртожитків, засіданнях 

профбюро інститутів, на зборах студентів, проживаючих в гуртожитках, 

проводилось анкетування і тільки за підсумками цих зібрань було прийнято 

рішення про підселення в двох-місні та трьох-місні кімнати студентів. Це 

дало можливість поселити в гуртожитки в 2014 році 65% відсотків 

іногородніх студентів. 

 

У зв’язку з подіями на сході України та АР Крим до НПУ імені    

М.П. Драгоманова було переведено та зараховано на денну форму навчання 

414 студентів. Всім надано місця в гуртожитках університету.  

 

Профспілковим комітетом спільно з адміністрацією Студентською 

радою розроблено принципи першочергового поселення студентів-

пільговиків згідно пільг, визначених законодавством, а також з 

урахуванням соціального та матеріального становища студентів. У 2014 

році розроблено та затверджено «Положення про порядок поселення та 

проживання в гуртожитках студмістечка НПУ імені М.П. Драгоманова». 

(Додаток 2). 
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Вважаємо, що єдиним виходом для вирішення питання дефіциту 

місць - це будівництво нового гуртожитку або передача на баланс нашого 

університету іншої будівлі.  

 

Традиційним залишається проведення огляд-конкурсу «Кращий 

студентський гуртожиток НПУ імені М.П. Драгоманова». Метою якого є 

виявлення кращого досвіду організації житлово-побутових умов для 

проживання, навчання та відпочинку студентської молоді та активізації 

органів студентського самоврядування у формуванні здорового способу 

життя і активної життєвої позиції молодих громадян України. 

За останні роки призові місця в різних номінаціях займали 

гуртожитки № 2,3,5,8. Цим гуртожиткам від профспілкового комітету 

студентів, та адміністрації університету було святково вручено музичні 

центри, телевізори, апаратуру та обладнання для проведення дискотек, 

спортивний інвентар тощо. 



 22 

5. РОБОТА ОЗДОРОВЧОЇ КОМІСІЇ 

Оздоровча комісія Профспілкового комітету студентів НПУ  імені 

М.П.Драгоманова проводить заходи по оздоровчій роботі в університеті 

згідно з статутними цілями і завданнями профспілки. 

Профспілковий комітет студентів впродовж останніх десятиліть 

продовжував робити наголос  на організацію доступного, перш за все,  з 

фінансової точки зору, відпочинку для студентів та їх якісного 

обслуговування під час оздоровлення. 

Протягом кожного року оздоровлюється понад півтисячі студентів-

драгоманівців.  У період зимових канікул у лікувально-оздоровчих 

комплексах та санаторіях Західної України (м. Трускавець, м. Свалява),  а 

влітку на базах університету та студентських оздоровчих таборах інших 

університетів України. У розпорядженні університету є своя оздоровча база  

„Сула”  (Полтавська обл., м. Лубни) та навчально-оздоровча база 

«Синевир» (Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Колочава).  

В 2013 році підписано угоду про співпрацю з базою відпочинку 

«Арго» (Одеська обл., смт Затока).  

Профкомом студентів впроваджена практика укладання  угод з 

дитячими оздоровчими центрами, таборами. Це дає можливість для наших 

студентів покращити своє здоров’я під час літніх канікул, а також набути 

професійних навиків педагога і організатора працюючи вихователем, 

вожатим, інструктором з спортивної, культурно-масової роботи та інше.  

Традиційними для Профкому студентів є партнерські стосунки з 

вищими навчальними закладами України та санаторіями: 

 Одеський політехнічний інститут, СОТ “Чайка” на 

узбережжі Чорного моря; 

 Одеський медичний університет, СОТ “Медик” на 

узбережжі Чорного моря; 

 Харківський національний авіаційний університет, СОТ 

«Ікар» на узбережжі Чорного моря; 

 Санаторій «Сонячне Закарпаття» (Закарпатська обл.,         

с. Поляна); 

 Санаторій «Смерічка» (Закарпатська обл., с. Поляна). 

 

Пріоритет у наданні путівок традиційно закріплено за студентами-

пільговиками. Студенти, котрі перебувають на диспансерному обліку, 

мають можливість протягом року проходити санаторно-курортне лікування 

у санаторіях України за профілями захворювань (на курортах: Моршин, 

Трускавець, Куяльник, м. Одеса, Закарпаття, Південного Берегу Криму та 

ін.) Вартість путівки для студента університету становить 20 % вартості, 
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деякі категорії студентів мають можливість такі путівки отримати 

безкоштовно. 

Для організації оздоровлення та відпочинку студентів залучались 

кошти Фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам, докторантам 

НПУ імені М.П.Драгоманова, Профспілки працівників освіти і науки 

України, Студентської профспілкової асоціації студентів м. Києва, 

позабюджетні кошти. 

 

Приводимо статистику оздоровлення студентів і аспірантів 

університету за остання п’ять років: 

Таблиця 7. 

2010 рік 

 

№ 

 п/п 
Назва оздоровниці Кількість (шт.) На суму (грн.) 

1. СОТ «Сула»  

(Полтавська обл.) 

75 75900,00 грн. 

2. СОТ «Ікар» АР Крим 77 171500,00 грн. 

3. Санаторій «Сонячне 

Закарпаття» 

(Закарпатська обл.) 

74 180900,00 грн. 

 Всього: 226 428300,00 грн. 

 

Таблиця 8. 

2011 рік 

№ 

 п/п 
Назва оздоровниці Кількість (шт.) На суму (грн.) 

1. СОТ «Сула»  

(Полтавська обл.) 

57 70680,00 грн. 

2. СОТ «Ікар» АР Крим 10 23500,00 грн. 

3. Санаторій «Сонячне 

Закарпаття» 

(Закарпатська обл.) 

49 150804,00 грн. 

 Всього: 116 244984,00 грн. 

 

Таблиця 9. 

2012 рік 

№ 

 п/п 
Назва оздоровниці Кількість (шт.) На суму (грн.) 

1. СОТ «Сула»  

(Полтавська обл.) 

25 45000,00 грн. 

2. СОТ «Ікар» АР Крим 10 29520,00 грн. 
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3. Санаторій «Сонячне 

Закарпаття» 

(Закарпатська обл.) 

15 90432,00 грн. 

 Всього: 50 164952,00 грн. 

 

Таблиця 10. 

2013 рік 

№ 

 п/п 
Назва оздоровниці Кількість (шт.)  На суму (грн.) 

1. СОТ «Сула»  

(Полтавська обл.) 

10 18000,00 грн. 

2. НВК «Синевир» 

(Закарпатська обл.) 

6 12000,00 грн. 

3. СОТ «Ікар» АР Крим 30 73200,00 грн. 

4. Санаторій «Сонячне 

Закарпаття» 

(Закарпатська обл.) 

55 200210,00 грн. 

5. База відпочинку «Арго» 

(Одеська обл.) 

30 57000,00 грн. 

 Всього: 131 360400,00 грн. 

 

Таблиця 11. 

2014 рік 

№ 

 п/п 
Назва оздоровниці Кількість (шт.)  На суму (грн.) 

1. СОТ «Сула»  

(Полтавська обл.) 

5 9840,00 грн. 

2. НВК «Синевир» 

(Закарпатська обл.) 

43 31050,00 грн. 

3. Санаторій «Сонячне 

Закарпаття» 

(Закарпатська обл.) 

2 12288,00 грн. 

4. База відпочинку «Арго» 

(Одеська обл.) 

78 148200,00 грн. 

5. Санаторій «Смерічка» 30 111600,00 

 Всього: 158 312978,00 грн. 

Профком студентів висловлює подяку адміністрації університету 

за розуміння та вирішення нагальних проблем, соціально-побутових 

питань, питань, пов’язаних з оздоровленням та відпочинком студентів.  
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6. КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА РОБОТА 

За даними напрямками роботи у профкомі працюють: комісія з 

питань культурно-масової роботи, та оздоровчо-спортивна комісія. 

Діяльність цих комісій проводиться у відповідності з планом роботи 

профспілкового комітету та у тісній співпраці з Спортивним клубом  

“Олімп” НПУ імені М.П. Драгоманова, Центром культури та мистецтв 

НПУ імені М.П. Драгоманова . 

 

Спортивна робота 

За ініціативою та за підтримкою ППО студентів,  в університеті був 

створений Спортивний клуб “Олімп” НПУ імені М.П. Драгоманова. Він є 

громадською організацією, зареєстрований в органах юстиції, з 

розрахунковим рахунком в банківських установах, має свій бланк та 

печатку. Кожен член Спортивного клубу „Олімп” отримує членський 

квиток і сплачує членський внесок.  

Спортивний клуб “Олімп” НПУ імені М.П. Драгоманова здійснює 

всебічну діяльність по розвитку фізичної культури і спорту серед студентів, 

аспірантів університету.  

Завдяки тісній співпраці спортивного клубу з ректоратом, 

Первинною профспілковою організацією студентів, Інституту та кафедр 

фізичного виховання, керівництва спортивного комплексу в університеті 

створена матеріальна база, яка відповідає сучасним вимогам, 

організовуються та проводяться різноманітні спортивні змагання, 

підготовлена значна кількість спортсменів з різних видів спорту. 

Спортивні здобутки студентів-спортсменів тісно пов’язані з 

навчально-тренувальним процесом, який забезпечувався кваліфікованим 

професорсько-викладацьким складом Інституту фізичного виховання і 

спорту, наявністю матеріально-технічної бази,  яка на цей час створена в 

спортивному комплексі. 

Високий рівень розвитку спорту вищих досягнень, спортивно-

масової та фізкультурно-оздоровчої роботи забезпечується  спільними 

зусиллями керівництва університету, Інституту фізичного виховання та 

спорту, кафедрами фізичного виховання та спорту, фізичного виховання і 

здоров’я. Первинною профспілковою організацією студентів та 

керівництвом спортивного комплексу. 

Традиційним стало проведення загальноуніверситетських заходів - 

«Свята руху та краси», «Кубку ректора з футболу»; змагання з футзалу, 

шахів, плавання, волейболу, спортивного орієнтування, що проводяться на 

 

рівні  інститутів, гуртожитків та університету. ППО студентів активно 

підтримує такі заходи, сприяє їх організації та проведенню.  
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На розвиток спортивно-масової роботи в університеті із коштів 

отриманих профкомом студентів за звітний період було витрачено на 

придбання спортінвентарю – 92500,00 грн. 

Таблиця 12. 

Фінансування діяльності СК «Олімп»: 

Рік Грн. 

2010 20 000 

2011 6 000 

2012 4 000 

2013 10 000 

2014 52 500 

ВСЬОГО 92500,00 

 

 

У 2012 році у зв’язку з проведенням в Україні  Чемпіонату Європи 

з футболу «Євро – 2012» ППО студентів приймало активну участь в 

проведенні студентського чемпіонату «Студєвро – 2012». Зокрема на базі 

нашого університету тренувалася студентська збірна команда Польщі.  

ППО студентів НПУ імені М.П. Драгоманова, СПА м. Київа та ФК 

«Динамо» у 2012 році підписали угоду, згідно якої студенти нашого 

університету мають можливість через профком отримувати безкоштовні 

або зі знижкою в оплаті квитки на футбольні ігри команди «Динамо-Київ». 

На кожну гру футбольної команди студенти отримують близько 300 

квитків.   

В листопаді 2013 року студенти нашого університету зустрічались 

з гравцями ФК «Динамо» Романом Безусом і Андрієм Ярмоленком. 

 

Футбольна команда нашого університету щороку приймає участь в 

Студентській лізі ФК «Динамо».  В 2013 році наша команда стала 

чемпіоном Студентської ліги, а 2014 році виграла у фіналі Кубку м. Києва з 

футболу серед студентських команд столичних вузів. 

З метою популяризації серед молоді баскетболу та в рамках 

підготовки до Чемпіонату Європи з баскетболу «Євробаскету-2015» з 2012 

року була налагоджена співпраця з Федерацією баскетболу України, в 

наслідок якої студенти Драгоманівського університету мали змогу 

безкоштовно отримувати квитки на ігри Чемпіонату України з баскетболу 

(500 квитків на кожну гру).   

 

Культурно-масова робота 

 

Культурно-масова робота в університеті здійснюється Первинною 

профспілковою організацією студентів НПУ імені М.П.Драгоманова в 
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співпраці з Центром культури і мистецтв, який очолює Заслужений 

працівник культури України, доцент, кандидат філологічних наук, член 

Національної спілки театральних діячів України – Савченко Ірина 

Віталіївна. 

Культурно-мистецька діяльність в університеті, що організовується 

і здійснюється цими підрозділами, є невід’ємною складовою освітньої 

підготовки майбутніх учителів. 

Головними його завданнями передбачено оволодіння студентами 

цінностями й знаннями в галузі світового та народного мистецтва, музики, 

усної народної творчості, національної пісенної і танцювальної культури, 

побуту; розвиток почуття прекрасного, формування умінь розуміти й 

цінувати твори мистецтва і пам’ятки історії та здатності майбутніх 

педагогів до творчої діяльності у різних видах мистецтва. Важливу роль у 

здійсненні цих завдань відіграють репетиції колективів художньої 

самодіяльності та заняття гуртків за інтересами, на яких закладаються 

основи естетичної культури особистості майбутніх учителів, а також участь 

студентів у загально університетських, районних та міських конкурсах-

оглядах, святкових концертах і т. ін. 

Бурхливий і розмаїтий процес роботи Центру культури і мистецтв 

забезпечує вдале поєднання традицій українського народу з історичними 

можливостями сучасності, й у такий перенасичений інформацією час 

спонукає майбутніх педагогів до особистої творчості. 

Форми роботи Центру культури і мистецтв найрізноманітніші: 

круглі столи, цікаві зустрічі, концерти, тематичні вечори і вечори 

відпочинку, робота колективів художньої самодіяльності, об’єднань за 

інтересами та гуртків, встановлення творчих зв’язків з професійними 

колективами і мистецькими установами. 

Майже три тисячі студентів беруть участь у аматорських 

колективах, яких в університеті налічується понад два десятки. Особливою 

популярністю серед студентства користуються самодіяльні колективи, 

яким надано почесне звання – народний. Серед них: народний хор 

“Барвінок” Фізико-математичного інституту, народний хор «Золоте 

перевесло» Інституту історичної освіти, студія естрадного вокалу,  

загальноуніверситетський ансамбль пісні і танцю “Червона калина”, 

народний вокальний ансамбль «Купава». 

Також студенти активно подорожують Україною та світом з 

туристичним клубом «Мандри» ЦКМ.  

Студенти різних інститутів із задоволенням відвідують заняття 

танцювальних, вокальних, театральних та інших загально-університетських 

мистецьких колективів. Зокрема, ансамблю народного танцю “Горицвіт”, 

бальної та спортивної хореографії: “Грація”, “Овація”, “Брейк-данс”, 

вокальної студії “Мальви”, загально-університетського театру “Прометей” і 

театру “Вавилон” Інституту української філології, театральної студії 
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“Намисто”, ансамблів української пісні “Чарівниця” Інституту природничо-

географічної освіти та екології, фольклорного ансамблю “Пролісок” 

Інституту історичної освіти і т.п. 

Цікаво працюють в інститутах команди КВН, а також загально - 

університетська команда КВН, яка представляє університет на міських і 

всеукраїнських конкурсах у цьому жанрі. Студенти охоче відвідують 

гуртки авторської пісні, художнього слова, поетичної студії “Натхнення”, 

літературно-мистецьку вітальню. 

 Профспілковий комітет студентів  університету має міцні творчі 

зв’язки з Національною філармонією України, Національним будинком 

органної та камерної музики, Міжнародним центром культури і мистецтв, 

Будинком вчителя та Будинком вчених, Будинком народної творчості, 

управліннями культури Шевченківського і Оболонського районів,  

Національною Спілкою письменників України, Національною капелою 

бандуристів, Народним академічним хором імені Г.Верьовки, та іншими 

мистецькими установами й організаціями.  

В університеті значної уваги надається питанням розвитку 

естетичної культури  й художніх здібностей майбутніх учителів, доцільній 

організації вільного від навчання часу та змістовності дозвілля. 

Спираючись на науковий досвід, національну культурно-освітню спадщину 

та державний підхід у підготовці гармонійно розвиненого вчителя, Центр 

культури і мистецтв спільно з Первинною профспілковою організацією 

студентів організовує і проводить багато культурно-мистецьких заходів. 

Серед них: День знань – посвята у студенти першокурсників університету,   

Міжнародний день студентів, День святого Миколая (привітання ректором 

та головою профкому  студентів-сиріт), Новий рік (казка для дітей 

викладачів, працівників і студентів університету,  День святого Валентина 

– свято закоханих, Міжнародний жіночий день – 8 Березня, Шевченківське 

свято,  День Перемоги, День матері, День Києва і т.п. 

 

Особливо насиченою в культурно-мистецькому плані була 

співпраця студентської профспілки з Центром культури та мистецтв за 

звітній період. Про це свідчить організація та впровадження наступних 

заходів, що поступово стають традиційними для університету: 

з  2009 року – фестиваль вертепів «Різдвяна зірка»; 

з 2010 року – міжуніверситетський фестиваль мистецтв «Фарт»; 

з 2010 року – фестиваль-конкурс «Подарунок для мами»; 

з 2011 року – фестиваль шкільних та дитячих самодіяльних театрів 

«Перевтілення», що проходить за підтримки 

студентського аматорського театру «Вавилон»; 

з  2013 року -  випускний профспілкового активу;   

2013 рік – інтелектуально-розважальна гра «Залік на шару»; 
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З 2014 року покладена основа відзначення з нагоди Міжнародного 

дня студентів кращих студентів університету в науковій, мистецькій, 

профспілковій, спортивній діяльності та за вагомий внесок в розвиток 

студентського самоврядування.  

За поданнями керівників художніх колективів Центру культури та 

мистецтв кращі учасники  або і цілі колективи преміюються профкомом 

студентів путівками на відпочинок під час зимових та літніх канікул.  

Щороку в університеті проводяться огляди-конкурси: “Дебют 

першокурсників”, конкурси краси, грації та ерудованості «Міс» і «Містер» 

інституту та університету, огляд художньої самодіяльності. В гуртожитках 

проводяться вечори відпочинку, дискотеки, тематичні вечірки. 

 

Під егідою профкому студентів  та за підтримки міжнародної 

молодіжної організації  «Creative People  Group» відбувся проект «Elation», 

метою якого є розвиток талановитої молоді – митців пера, об’єктиву та 

сцени. В рамках проекту пройшло три конкурси – «Перший символ», 

«Студентська весна» та «Стоп-кадр». Студенти університету виявили 

зацікавленість та активно приймали участь в конкурсах. 

 

В літературному  конкурсі «Студентська весна» третє місце 

виборола студентка Інституту природничо-географічної освіти та екології -  

Руднєва Анна, друге місце в студентки цього ж інституту - Мисик 

Євгенії. Перемогла в конкурсі Мотузко Анастасія - студентка Інституту 

природничо-географічної освіти та екології. 

Переможці отримали пам’ятні призи, нагороджені грамотами 

учасників конкурсу та подарунковими сертифікатами на придбання 

улюблених книг. 

Наступний конкурс  «СТОП-КАДР». Це конкурс справжніх митців 

фотографування. Третє  місце в конкурсі  посіла Руднєва Анна – студентка 

Інституту природничо-географічної освіти та екології. Друге  місце посіла 

Василіогло Дар’я –  студентка Інституту природничо-географічної освіти 

та екології. Переможець конкурсу  Даниленко Дмитро –  студент 

Інституту природничо-географічної освіти та екології. 

Переможці отримали пам’ятні призи, нагороджені грамотами 

учасників конкурсу та туристичними картами для справжнього туриста.  

 
За ініціативою університету та Центру культури і мистецтв, 

профспілкового комітету студентів проводяться культурно-мистецькі 

заходи загальноміського рівня. Серед них: концерт-реквієм “Чорнобиль! 

Молодь буде пам’ятати!” у приміщенні Національного Будинку органної та 

камерної музики.  
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В 2014 році за підтримки ППО студентів приймав участь та виграв 

«Гран-прі» народний вокальний ансамбль «Купава» (Художній керівник 

Чугунова Є.В.) в Міжнароджному фестивалі-курсі творчості «Sunny Fest», 

що відбувся в м. Одеса. 

 

 За рахунок коштів профспілкового комітету постійно проводяться 

екскурсії до музеїв, виставок, театрів та ін. В стіни університету 

запрошуються артисти філармонії провідні художні колективи  України. На 

ці цілі було витрачено: 

Таблиця 13. 

 

№ ВИТРАТИ 
РОКИ ВСЬОГ

О грн. 2010 2011 2012  2013 2014 

1. Театр імені І.Франка 2000     2000 

2. Національна 

філармонія 
1000     1000 

3. Ольвія кіно 10000     10000 

4. Лекція-концерт 

Гнатюка 
3000 3500    6500 

5. Лекція-концерт для 
студентів 

3000     3000 

6. Квитки на футбол  5625    5625 

7. Концерт Ольги 

Крюкової 
 5950    5950 

8. Концерт до Дня 
вчителя 

  7800   7800 

9. Дніпропетровський 

драматичний театр 
   4000  4000 

10 Національна капелла 

бандуристів 
    2500 2500 

11. Міжнародний день 

студента (клуб 

«Форсаж») 

   15000  15000 

12. Закарпатський 

обласний театр 
    3300 3300 

13. Патріотичний фільм 

«Лука» 
    10000 10000 

14 Театр оперети     3630 3630 

 Всього: 19000 15075 7800 19000 19430 80305,00 

 

1 жовтня 2014 року з ініціативи профспілкового активу був 

організований та проведений патріотичний ярмарок «Єдина країна» метою 

якого був збір коштів на лікування та реабілітацію постраждалих в зоні 

АТО бійців.  

Завдяки ярмарку вдалося зібрати 10 600 гривень та благодійним 

внескам студентів університету на зібрано 15 922 гривні. Загальна сума – 

26 522 гривні.  
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8 жовтня 2014 року представники студентської профспілки та 

студенти університету відвідали  Головний військово-медичний клінічний 

центр «Головний військовий клінічний госпіталь» в місті Києві. 

Виручені кошти передані особисто в руки: 

Поле Костянтин Васильович зам. політ, в розмірі 6000 гривень 

(поранення нижніх кінцівок); 

Сахній Ігор Семенович - 79 бригада; в розмірі 10000 гривень, 

(поранення очей); 

Бондар Євгеній Олегович – Національна гвардія, в розмірі 5000 

гривень, (поранення очей); 

Безуглий Віталій Миколайович - 93 бригада, в розмірі 5000 гривень, 

(поранення опорно-рухової системи). 

На суму 522 грн. було закуплено фрукти, печиво, соки, йогурти. 

 

Висловлюємо подяку  Київській міській організації Профспілки 

працівників освіти і науки України і особливо її голові  Яцуню Олександру 

Михайловичу.  

За звітний період Первинній профспілковій  організації  від 

Київської  міської організації Профспілки працівників освіти і науки 

України була надана фінансова допомога на здійснення статутної 

діяльності на суму 150 тис. грн.  Ці кошти  було витрачено: 

 на відкриття «Науково-діагностичної лабораторії імені професора 

Шабатури  М.Н.» в Інституті фізичного виховання і спорту; 

 обладнання  і введення в експлуатацію двоповерхового дерев’яного 

будинку на базі відпочинку «Синевир»; 

 останній транш  в 50 тис. грн. було витрачена з метою 

популяризації здорового способу життя на оснащення спортивним 

інвентарем спортивних кімнат у гуртожитках №4 і №6, придбання 

спортивної форми для збірних команд університету, а також на 

придбання музичної апаратури для центру культури та мистецтв. 
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7. РОБОТА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРОФКОМУ СТУДЕНТІВ 

 Протягом усього звітного періоду ревізійна комісія пильно 

стежила за фінансово-господарською діяльністю профспілкового комітету, 

а саме: 

 здійснювала контроль за виконанням профспілкового 

бюджету та кошторисів Профкому; 

 перевіряла повноту та своєчасність отримання членських 

профспілкових внесків, відрахувань на культурно-масову та спортивну 

роботу, а також інших витрат, передбачених кошторисом; 

 контролювала повноту та своєчасність нарахування та 

виплати заробітної плати, премій, матеріальної допомоги студентам; 

 перевіряла правильність призначення та виплат всіх видів 

грошових допомог; 

 перевіряла правильність обліку, розподілу та видачі 

путівок та ефективність використання асигнувань на організацію 

санаторно-курортного лікування та відпочинку студентів; 

 перевіряла правильність обліку, розподілу та видачі 

туристично-оздоровчих путівок, придбаних за рахунок коштів Фонду 

соціальної допомоги студентам, аспірантам, докторантам; 

 контролювала виконання постанов та інструкцій вищих 

профспілкових органів з фінансово-господарських питань, плануванню та 

виконанню кошторисів; 

 перевіряла збереження коштів та матеріальних цінностей, 

правомірність та господарську доцільність витрат, додержання режиму 

економії у витраті профспілкових та бюджетних коштів, фінансової та 

штатної дисципліни; 

 перевіряла правильність ведення бухгалтерського обліку 

(коштів та матеріальних цінностей), а також достовірність встановленої 

звітності; 

 контролювала правильність ведення діловодства, 

дотримання встановленого порядку прийому до профспілки, видачу та 

збереження профспілкових документів, правильність складання 

статистичної звітності, розгляд та виконання критичних зауважень, 

висловлених на зборах (конференціях) членів профспілки, своєчасність 

розгляду пропозицій, заяв та скарг студентів. 

Вказані вище заходи ревізійної комісії проводились  протягом 

кожного року.  Найбільший обсяг роботи припадав саме на кінець 

календарного (фінансового) року.  
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За результатами роботи складалися відповідні документи (акти, 

службові записки, протоколи та ін.). Перевірки проводились також і в 

середині року, коли профспілковий комітет закінчував певний етап роботи. 

Наприклад, постановка першого курсу на профспілковий облік (робота над 

чим зазвичай закінчується на початку жовтня).  

Окрім профспілкового комітету студентів, ревізійна комісія 

займалася також перевірками первинних профспілкових органів, до яких 

належать: профбюро інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова, їх комісії та 

ін. 

Ревізійна комісія неодноразово проводила перевірки наочної 

інформації в усіх інститутах НПУ  імені  М.П.Драгоманова. 

Результати перевірок були оформлені актами і надані до президії 

профспілкового комітету студентів. Це дало можливість Профкому 

отримати чітке розуміння ситуації в окремих інститутах, заохотити 

профспілковий актив інститутів більш сумлінно ставитись до цього 

напряму роботи. 

  Протягом підзвітного періоду також велася робота і 

безпосередньо зі студентами – членами профспілки. Через профспілкові 

бюро в інститутах розповсюджувалися оголошення, які запрошували 

студентів, котрі мають певні зауваження або скарги, звертатися 

безпосередньо до ревізійної комісії. 
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Додаток 1. 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надбавки до стипендії та іменні стипендії студентам 

Національного педагогічного 

університету імені М.П Драгоманова 

1.   Загальні положення. 

1.1. Іменні стипендії та надбавки до стипендій студентам   Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова призначаються 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 

року №882 " Порядку призначення і виплати стипендій” та згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2004 року   

№ 613 . 

1.2. Іменні стипендії та надбавки до стипендій призначаються кращим 

студентам  для їх заохочення за вагомі успіхи в навчанні, активну 

участь у громадській роботі, участь у роботі органів студентського 

самоврядування, науковій, культурно-масовій та спортивній роботі. 

1.3. Іменні стипендії та надбавки до стипендій призначаються студентам 

відповідно до Положення, затвердженого Вченою радою університету, 

та кошторису, що розробляється та затверджується ректором і головою 

профспілкового комітету студентів відповідно до даного положення.  

1.4. Кандидати з числа студентів на призначення іменних стипендій 

визначаються за поданнями Вчених рад інститутів та факультетів.  

1.5. Кандидати з числа студентів на призначення надбавок до  стипендій 

визначаються за поданнями стипендіальних комісій інститутів та 

факультетів.  

2.   Види та розміри іменних стипендій. 

2.1. У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 

встановлюються такі іменні стипендії: 

Стипендія ректора Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова – в розмірі  615 грн. із коштів стипендіального 

фонду університету, та 30 відсотків надбавка із спеціальних коштів. 

Стипендія призначається за визначні досягнення окремих студентів у галузі 

наукової діяльності, визначні спортивні досягнення, перемоги на 

мистецьких конкурсах та фестивалях, вагомий внесок у розбудову 

університету. Стипендія призначається за результатами літньої сесії і 

встановлюється на новий навчальний рік. ( з 01.09. по 30.06.) 

Стипендія ректора Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова за спортивні досягнення - в розмірі  615 грн. на 

місяць з коштів стипендіального фонду університету, та 30 відсотків 

надбавка із спеціальних коштів. 

 Стипендія надається за умови: 

1. Виконання студентами під час навчання в НПУ імені 

М.П.Драгоманова нормативів Майстра спорту України,  Майстра 
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спорту  України міжнародного класу, Заслуженого майстра спорту 

України та представляють  університет на офіційних  студентських 

змаганнях; 

2. Діючим Майстрам спорту України, Майстрам спорту України 

міжнародного класу, Заслуженим майстрам спорту України, які 

досягли високих спортивних результатів на змаганнях 

олімпійських видів спорту (Перемога на чемпіонатах Європи, 

призові місця на чемпіонатах світу, перемога на Всеукраїнській 

універсіаді та призові місця на Всесвітній універсіаді, призові 

місця на Олімпійських іграх); 

3. Отримання академічної стипендії. 

Стипендія призначається за поданням голови Спортивного клубу 

„Олімп” погодженого з дирекціями інститутів. 

Стипендія Михайла Петровича Драгоманова - в розмірі 615 грн. 

на місяць, із коштів стипендіального фонду університету, та 20 відсоткової 

надбавка із спеціальних коштів університету. Стипендія призначається на 

навчальний рік за результатами успішності за останні два семестри. 

Кожному інституту та факультету університету призначається одна 

стипендія. Стипендія призначається за результатами літньої сесії і 

встановлюється на новий навчальний рік. (з 01.09. по 30.06.) 

Стипендії видатних вчених Національного педагогічного 

університету - в розмірі 615 грн. на місяць, із коштів стипендіального 

фонду університету, та 10 відсоткової надбавки із спеціальних коштів. 

Кількість стипендій визначається квотою відповідно до контингенту 

студентів. Стипендія призначається за результатами літньої сесії і 

встановлюється на новий навчальний рік. (з 01.09. по 30.06.) (квота 

додається). 

3. Надбавки до стипендій. 

3.1 Надбавки до стипендій призначаються рішенням стипендіальних 

комісій інститутів і факультетів,  їх розмір та кількість для кожного 

підрозділу  визначається загально університетською стипендіальною 

комісією в межах коштів стипендіального фонду університету.  
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Додаток 2. 

 
Положення розглянуто та погоджено на засіданні профспілкового 

комітету студентів НПУ імені М.П.Драгоманова, 
 протокол №103 від 23 квітня 2014 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок поселення та проживання в гуртожитках 

студмістечка НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

1. Загальні положення 

1.1.  Положення про порядок поселення та проживання в гуртожитках 

студмістечка НПУ імені М.П.Драгоманова (далі – Положення), розроблено 

з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого 

рівня культури проживання студентів, аспірантів і докторантів НПУ імені 

М.П.Драгоманова (далі – Університету) денної форми навчання, а також 

слухачів підготовчого відділення та студентів-іноземців, інших осіб у 

гуртожитках студмістечка Університету. 

1.2. Положення  регламентує організацію та проведення організованого 

поселення і проживання іногородніх студентів Університету, що 

навчаються на денній формі, а також студентів-іноземців. 

 

Положення розроблено на підставі: 

1.3.1. Конституції України; 

1.3.2. Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-ІІІ; 

1.3.3. Примірного  положення про студентський гуртожиток  вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки 

України від 13.11.2007 № 1004; 

1.3.4.Примірного положення про гуртожиток, затвердженого постановою 

РМ УРСР від 03.06.1986 р. № 208; 

1.3.5. Статуту НПУ імені М. П. Драгоманова; 

1.3.6. Положення про студентські гуртожитки НПУ імені 

М.П.Драгоманова; 

1.3.7. Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.  

№ 796-ХІІ; 

1.3.8. Постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.1995 р. № 433 «Про 

поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися 

без піклування батьків»; 

1.3.9. Указу Президента України «Про державну допомогу дітям, які 

вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали 

інвалідами на вугледобувних підприємствах» від 19.05.1999 р. № 524/99; 
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1.3.10. Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 22.09.2011 р. № 3773-VІ; 

1.3.11. Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» 

від 02.09.2008 р. № 345 – ІV. 

 

2. Основні принципи поселення та проживання в гуртожитках 

НПУ імені М.П.Драгоманова 

 

2.1. Роботу з організації поселення студентів та аспірантів до гуртожитків 

Університету координує  Комісія з поселення до гуртожитків НПУ імені 

М.П.Драгоманова (далі – Комісія). 

2.2. До складу Комісії входять: перший проректор з організації навчально-

виховної роботи і економіки – голова Комісії, директор студмістечка – 

заступник голови, голова ППО студентів – заступник голови; члени 

Комісії: голова студентської ради Університету, заступники директорів 

інститутів з навчально-виховної роботи, голови профспілкових бюро 

інститутів, голови студентських рад інститутів, голови студентських рад 

гуртожитків, завідувачі гуртожитками ( коменданти). 

2.3. Персональний склад Комісії затверджується наказом ректора 

університету, як правило, один раз на навчальний рік. 

2.4. Студентів поселяють відповідно до розподілу місць у гуртожитках 

студмістечка, який затверджується щорічно наказом ректора Університету. 

2.5. Поселення до гуртожитків студентів в кожному інституті здійснює 

комісія інституту з поселення, яка формує та затверджує рейтингові списки 

студентів, у межах затвердженого розрахунку розподілу місць у 

гуртожитках між інститутами. 

2.6. До складу комісії інституту з поселення  входять: директор інституту – 

голова комісії, заступник директора з виховної роботи, а також 

представники профбюро студентів інституту, студентської ради інституту, 

представники студентських рад гуртожитків та завідувач гуртожитку. 

2.7. Особисту відповідальність за поселення студентів інституту несе 

голова комісії інституту з поселення. 

2.8. Студентські ради гуртожитків разом із завідувачами гуртожитків 

(комендантами) організовують роботу з  поселення студентів до 

відповідних гуртожитків.  

2.9.Студентські ради гуртожитків: 

2.9.1. Організовують проведення загальних зборів студентів, які мешкають 

у відповідних гуртожитках, з питань поселення та проживання у 

гуртожитках студмістечка на наступний навчальний рік;  подають копії 

протоколів зборів до Комісії; 

2.9.2. Здійснюють контроль за дотриманням студентами відповідних 

Правил внутрішнього розпорядку, Правил пожежної безпеки; 
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2.9.3. Щомісяця (або за потребою) проводять збори студактиву гуртожитку 

для вирішення нагальних питань тощо; 

2.9.4. Формують і передають профкому студентів списки студентів 

нерекомендованих на поселення, які протягом навчального року 

порушували Правила внутрішнього розпорядку НПУ імені 

М.П.Драгоманова та не дотримувалися умов Договорів на проживання в 

гуртожитку. 

2.10. На підставі цих списків профком студентів готує а ректор затверджує  

розпорядження про непоселення студентів, які порушували Правила 

внутрішнього розпорядку НПУ імені М.П.Драгоманова та не 

дотримувалися умов Договорів на проживання в гуртожитку. 

Розпорядження доводиться до відома студентів інститутів.  

2.11. Комісія інституту з поселення зобов’язана направляти батькам 

студентів відповідного інституту листи-повідомлення про непоселення на 

наступний навчальний рік. 

2.12. Студенти, які виявили бажання поселитися до гуртожитку в 

наступному навчальному році, пишуть відповідну заяву та подають її 

голові комісії інституту з поселення до гуртожитку до 15-го квітня 

відповідного навчального року. 

2.13. На підставі особистих заяв студентів 1-3 курсів, затвердженого 

рейтингового розподілу місць в інститутах комісія інституту з поселення 

формує та подає до 15 червня в профком студентів списки студентів для 

поселення у гуртожитки на новий навчальний рік. На підставі поданих 

списків Комісія готує направлення на поселення для студентів 2–4 курсів. 

2.14. Комісії інститутів з поселення готують рейтингові списки студентів 

першого року навчання (із зазначенням пільг відповідно до абзаців 3 і 4 

розділу 3  Положення), які рекомендовані  на поселення, та подає до  

профкому студентів у дводенний термін після видання наказу ректора про 

зарахування на навчання. На підставі поданих списків студентів першого 

року навчання Комісія готує направлення на поселення. 

2.15. Направлення на поселення студентів Комісія передає до комісій 

інститутів з поселення. 

2.16. У зв’язку зі збільшенням контингенту студентів загалом та 

іногородніх зокрема, та внаслідок дефіциту місць для поселення 

впроваджуються такі умови: 

2.16.1. Поселення студентів першого року здійснювати на конкурсних 

засадах. 

2.16.2. Не поселяти до гуртожитків університету студентів, які проживають 

у певних районах і населених пунктах Київської області, перелік яких 

щороку визначає Комісія і наказом затверджує ректор університету.  

2.16.3. Поселення студентів 2–4 курсів здійснювати на підставі рейтингу та 

у межах затвердженого розрахунку розподілу місць у гуртожитках 

студмістечка Університету  на навчальний рік. 
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2.16.4. Для студентів першого року навчання ОКР спеціаліста та магістра 

резервувати кількість місць для їх проживання у відповідних гуртожитках. 

Кількість таких місць у кожному з гуртожитків  визначає Комісія. 

2.16.5. Усі питання, пов’язані з поселенням, що не врегульовані 

Положенням, розглядати на засіданні Комісії. 

2.16.6. Осіб, які не навчаються та не працюють в НПУ імені                     

М.П. Драгоманова, до гуртожитків університету можуть поселяти за 

рішенням Комісії та відповідно до норм чинного законодавства України. 

2.16.7. З кожним мешканцем гуртожитку укладати відповідний договір на 

визначений термін проживання, у якому передбачено виконання Правил 

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету, а 

також зобов’язання за мешканцями  щодо збереження матеріальних 

цінностей та відшкодування нанесених збитків. 

 

3. Організація поселення та проживання студентів І-го року навчання 

 

3.1. Приймальна комісія НПУ імені М.П.Драгоманова на підставі заяв 

студентів надає комісіям інститутів з поселення списки студентів  І-го року 

навчання, які потребують місце для проживання в гуртожитку. 

3.2. Підставою для поселення іногороднього студента І-го року навчання до 

гуртожитку є його заява та реєстрація студента за місцем проживання за 

межами м. Києва. 

3.3. Обов’язково необхідно забезпечити місцем у гуртожитку студентів 

денної форми навчання, які мають відповідні підстави згідно з: 

3.3.1. Постановою Кабінету Міністрів України «Про поліпшення 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 

піклування батьків» 16.06.1995 № 433; 

3.3.2. Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 

796-ХІІ; 

3.3.3. Указом Президента України «Про державну допомогу дітям, які 

вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали 

інвалідами на вугледобувних підприємствах» від 19.05.1999 р. № 524/99; 

3.3.4. Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» 

від 02.09.2008 № 345-VІ. 

3.4. Під час поселення студентів І-го року навчання право на першочергове 

поселення до гуртожитків за рішенням комісії інституту з поселення 

надається: 

3.4.1. Студентам-інвалідам; 

3.4.2. Студентам з багатодітних родин (троє і більше дітей); 

3.4.3.Студентам, у яких один з батьків помер (загинув); 

3.4.4. Студентам з неповних сімей; 



 40 

3.4.5. Студентам, які мешкають у віддалених районах та гірській місцевості 

України; 

3.4.6. Студентам, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб. 

3.5. На вакантні місця відповідно до рейтингу, який вираховується з 

урахуванням успішності, наукової та методичної роботи, громадської 

діяльності та участі у культурній і спортивно-масовій роботі, студенти 

отримують направлення. 

3.6. Рейтинговий список студентів на поселення необхідно формувати у 

такому порядку: 

пільгові категорії; 

особи, що мають право на першочергове зарахування; 

особи за рейтингом. 

3.7. Порядок поселення до гуртожитків студентів І –го року навчання: 

3.7.1. Поселення до гуртожитку розпочинається 25 серпня кожного року. 

Для поселення необхідно прибути до гуртожитку в день, зазначений у 

виклику на поселення. 

3.7.2. Отримати у комісії інституту з поселення  направлення на поселення. 

3.7.3. Пройти медогляд у студентській поліклініці, що розташована за 

адресою: м. Київ, вул. Янгеля, 18/2 (при собі обов’язково мати довідку з 

відміткою про проходження флюорографії). 

3.7.4. З направленням та відміткою зі студентської поліклініки з’явитися  

до відповідного гуртожитку, зареєструватися у завідувача гуртожитку  та 

паспортиста гуртожитку (у паспорті повинна стояти відмітка про виписку з 

постійного місця проживання).  

3.7.5.Студенти-військовозобов’язані повинні стати на військовий облік у 

військово-мобілізаційному відділі (центральний корпус Університету, що 

знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пирогова 9). 

3.7.6. Студенту, який поселяється до гуртожитку, надається  визначене 

ліжко-місце, необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право 

входу до гуртожитку. 

3.7.7. Студент повинен укласти Договір на проживання в гуртожитку та 

ознайомитися (під підпис) з Правилами внутрішнього розпорядку 

гуртожитку та Правилами техніки безпеки. 

 

4. Організація поселення і проживання студентів 2–4 курсів 

 

4.1. Підставою для поселення іногороднього студента 2-4 курсів до 

гуртожитку є його особиста письмова заява на ім’я  голови комісії 

інституту з поселення та постійна реєстрація студента за межами м. Києва. 

4.2. Обов’язково необхідно забезпечити місцем у гуртожитку студентів 

денної форми навчання, які мають відповідні підстави згідно з: 
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4.2.1. Постановою Кабінету Міністрів України «Про поліпшення 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 

піклування батьків» від 16.06.1995 № 433; 

4.2.2. Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.021991 р.         

№ 796-XІІ; 

4.2.3. Указом Президента України «Про державну допомогу дітям, які 

вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали 

інвалідами на вугледобувних підприємствах» від 19.05.1999 № 524/99; 

4.2.4. Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» 

від 02.09.2008 № 345-VІ. 

4.3. Незалежно від наявних у студента 2–4 курсів пільг, обов’язковими 

підставами для поселення є: 

4.3.1. Перевід студента на наступний курс або зарахування студента на  5 

курс; 

4.3.2. Оформлення належним чином обхідного листа; 

4.3.3. Виконання студентом Правил внутрішнього розпорядку в 

студентських гуртожитках НПУ імені М.П.Драгоманова, умов Договору на 

проживання в гуртожитку, Правил пожежної безпеки. Студентів, які не 

дотримувалися умов перерахованих вище документів, не рекомендують на 

поселення до гуртожитків. 

4.4. Дотримання встановлених строків поселення до гуртожитку. 

Студентів, які виконали всі зазначені умови але не дотрималися 

встановлених строків, поселяють на загальних підставах. 

4.5. Порядок поселення: 

4.5.1. Поселення до гуртожитків проводиться з 25 серпня до 5 вересня 

щороку. 

Для поселення в гуртожиток необхідно:  

4.5.1.1. На підставі паспорта та обхідного листа отримати у голови комісії 

інституту з поселення направлення на поселення. 

4.5.1.2. Пройти медогляд у студентській поліклініці, що розташована за 

адресою: м. Київ, вул. Янгеля, 18/2 (при собі обов’язково мати довідку з 

відміткою про проходження флюорографії). 

4.5.1.3. З направленням та відміткою зі студентської поліклініки з’явитися  

до відповідного гуртожитку, зареєструватися у завідувача гуртожитку. 

4.5.1.4. У гуртожитку укласти Договір на проживання у гуртожитку, 

ознайомитися (під підпис) з Правилами внутрішнього розпорядку в 

студентських гуртожитках НПУ імені М.П.Драгоманова, Правилами 

пожежної безпеки та сплатити за проживання не менше ніж на місяць 

вперед. 

4.5.1.5. Подовжити термін дії перепустки до гуртожитку. 
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5. Особливості організації поселення і проживання студентів, 

аспірантів, докторантів, слухачів підготовчого відділення, які є 

іноземними громадянами 

 

5.1. Міжнародний відділ подає пропозиції щодо кількості місць, необхідних 

для студентів, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчого відділення, 

які є іноземними громадянами. 

5.2. При укладанні договорів на навчання міжнародний відділ повідомляє 

комісії інститутів з поселення про зарахування громадян інших держав на 

навчання з метою розподілу місць в інституті  в межах затвердженого 

розрахунку розподілу місць у гуртожитках між інститутами. 

5.4. На місця, що виділені як планові для поселення студентів-іноземців  і 

не використані до 10 вересня, за рішенням Комісії поселяють інших 

студентів. 

5.5. До 25 серпня дирекція студмістечка створює резерв у кількості 50 

ліжко-місць (за рахунок місць, звільнених випускниками) для тимчасового 

поселення іноземних громадян, що є слухачами підготовчого відділення 

протягом червня-серпня, і в разі невикористання цього резерву до 25 

серпня за рішенням Комісії на ці місця поселяють інших студентів. 

5.6. Студенти-іноземці на наступний навчальний рік поселяються на місця, 

які вони займали в попередньому навчальному році. 

5.7. Рішення щодо подальшого використання ліжко-місць, що були надані  

для  проживання студентам-іноземним громадянам та  звільнились  після їх 

відрахування з університету, приймає Комісія. 

 

6. Організація і порядок виселення студентів 

 

6.1. Студенти, які виселяються  з гуртожитку, зобов’язані у п’ятиденний  

термін  з дня визначеної керівництвом університету дати повернути 

отриманий для користування м’який i твердий інвентар, здати перепустку, 

відмітити своє виселення в журналі обліку мешканців гуртожитку та 

підписати обхідний лист. 

6.2. Двотижневий термін на виселення розпочинається з дати: 

6.2.1. Закінчення встановленого у Договорі про проживання в гуртожитку  

терміну проживання; 

6.2.2. Підписання ректором  наказу про відрахування студента з 

університету. 

6.3. Персональну відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць 

студентами несуть завідувачі гуртожитків (коменданти). 

6.4. Завідувач гуртожитку: 

6.4.1. Доводить до відома студента підставу для його виселення; 

6.4.2. Організовує  виселення студента; 
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6.4.3. Розміщує на вахті список студентів, які повинні виселитись з 

гуртожитку; 

6.4.4. Приймає від студента твердий інвентар, що був наданий йому в 

користування на період проживання в гуртожитку; 

6.4.5  Вилучає перепустку з дня фактичного звільнення ліжко-місця, але не 

пізніше встановленого для виселення терміну; 

6.4.6. Підписує обхідний лист; 

6.4.7. Вживає заходів щодо посилення  перепускного режиму у гуртожитку;  

6.4.8. У випадку, якщо студент, що виселився з гуртожитку у зв’язку із 

розірванням договору або закінченням встановленого терміну проживання, 

своєчасно не звільнив ліжко-місце i продовжує користуватися 

гуртожитком, завідувач гуртожитку повинен письмово повідомити  

директора студмістечка та директора відповідного інституту для вжиття 

заходів відповідного впливу.  

6.5. Завідувач камери схову повертає студентові його особисті речі, 

прийняті раніше на зберігання. 

6.6. Кастелянка: 

 

6.6.1. Приймає від студента м’який інвентар, який був виданий йому на 

період користування гуртожитком; 

6.6.2. У разі  виявлення нестачі (пошкодження, знищення) виданого в 

користування майна доповідає завідувачу гуртожитку з метою 

відшкодування студентом матеріальних збитків, завданих ним внаслідок 

недбалого користування майном Університету. 

 

7. Організація і порядок проживання студентів у гуртожитках на час 

літніх канікул 

 

7.1. На період літніх канікул (липень — серпень місяці) студенти 

зобов’язані виселитися з гуртожитку відповідно до P.6 Положення. 

Студенти, які бажають проживати в гуртожитку під час літніх канікул, 

повинні написати заяву та укласти додаткову угоду на проживання в 

гуртожитку. 

7.2. Студенти, які залишилися в гуртожитку на період літніх канікул з 

причин, які не пов’язані  з виконанням графіку навчального процесу або 

індивідуального плану аспіранта чи докторанта, здійснюють оплату за 

проживання відповідно до наказу ректора.  

7.3. Студенти, які залишаються в гуртожитку на період літніх канікул, в 

обов’язковому порядку зобов’язані отримати дозвіл від Комісії. 

7.4. Студенти, які проживають в гуртожитку під час проходження ними 

практики, сплачують за проживання на загальних підставах відповідно до 

категорій, до яких вони належать. Підставою для проживання такої 

категорії студентів у гуртожитку на зазначений період є витяг з навчальних 
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планів відповідних кафедр, завірений директором інституту та поданий до 

дирекції студмістечка. 

7.5. Студенти, які є у складі студентських будівельних загонів і 

проживають в гуртожитку, сплачують за проживання в гуртожитку на 

загальних підставах відповідно до категорій, до яких вони належать. 

Підставою для проживання такої категорії студентів у гуртожитку на 

зазначений період є список членів будівельних загонів, завірений 

директором інституту та поданий до дирекції студмістечка. 

7.6. Студенти, які працюють у штабі «Абітурієнт» і проживають у 

гуртожитку, у  період вступної кампанії сплачують за проживання на 

загальних підставах відповідно до категорій, до яких вони належать. 

Підставою для проживання такої категорії студентів у гуртожитку на літній 

період є список членів штабу «Абітурієнт», завірений відповідальним 

секретарем приймальної комісії та головою студентського профкому. 

7.7. Аспіранти та докторанти, які проживають в гуртожитку під час літніх 

канікул з метою проведення наукових досліджень сплачують за 

проживання на загальних підставах відповідно до категорій, до яких вони 

належать. Рішення щодо проживання аспірантів та докторантів у 

гуртожитку на зазначений період приймає Комісія. 

7.8. Усі мешканці в разі несвоєчасного оформлення документів на 

проживання без поважних причин (подовження, несвоєчасного звільнення 

житла) сплачують за кожний день проживання як сторонні особи. 

 

8. Організація поселення і проживання сімейних студентів у  

гуртожитках студмістечка Університету 

 

8.1. Координацію роботи з поселення студентів, аспірантів і докторантів, 

які мають сім’ї  (далі – студентів), до  гуртожитків університету здійснює 

Комісія. 

8.2. Місця для поселення сімейних студентів виділяються за рахунок місць, 

виділених для відповідних інститутів. 

8.3. У зв’язку з розширенням інститутів та внаслідок тимчасового дефіциту 

місць для поселення впроваджені такі умови: 

8.3.1. поселення сімей студентів є конкурсним і здійснюється на один 

навчальний рік. 

8.3.2. з кожним членом студентської сім’ї підписується Договір на 

проживання, у якому передбачено виконання ним Правил внутрішнього 

розпорядку в студентських гуртожитках НПУ імені М.П.Драгоманова, а 

також збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених 

збитків. 

8.4. Право на поселення до студентських гуртожитків Університету мають 

подружжя, які є громадянами України, знаходяться в зареєстрованому 
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шлюбі і є іногородніми студентами, аспірантами та докторантами 

Університету денної форми навчання (з відривом від виробництва). 

8.5. Якщо один із членів студентської сім’ї – іногородній студент, аспірант 

або докторант Університету денної форми навчання, а інший – іногородній 

студент, аспірант або докторант денної форми навчання іншого вищого 

навчального закладу м. Києва, то сім’я може бути поселена до  гуртожитку 

Університету за умови укладання відповідного Договору на проживання 

між вищими навчальними закладами, студентами яких є члени цієї сім’ї. 

8.6. Підставою для надання ліжко-місця у  гуртожитку є рішення Комісії, 

на підставі якого видається направлення  на поселення. 

 

9. Додаткові положення 

 

9.1. Протягом навчального року місця, закріплені за інститутом, 

залишаються за ним навіть після звільнення студентами інститутів ліжко-

місць. Тимчасова (до кінця навчального року) передача таких ліжко-місць 

іншому інституту здійснюється лише за згодою обох інститутів або 

рішенням адміністрації Університету за умови надзвичайних обставин. 

9.2. Поселення слухачів довузівської підготовки на період їх навчання та 

студентів-заочників на період установчої та заліково-екзаменаційних сесій 

здійснюється на вільні ліжко-місця (за їх наявності). Оплата за проживання 

здійснюється згідно з наказом ректора. 

9.3. На період літніх канікул (липень – серпень місяці) студентські сім’ї 

мають право продовжувати проживання за рішенням Комісії. 
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Координати Первинної профспілкової організації студентів  

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

Адреса: 01601 м. Київ, вул.. Пирогова, 9 

Тел.: (044) 234-53-11 

e-mail: profcom@npu.edu.ua 

сайт: www.npu.edu.ua  

 

 

 

 

Інформація про роботу Первинної профспілкової організації студентів 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за 

період з 17 лютого 2010 року по 4 грудня 2014 року 

 

 

 

Упорядники:  

С.Г. Цибін – голова Первинної профспілкової організації студентів 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

В.І. Коваленко – заступник голови Первинної профспілкової 

організації студентів НПУ імені М.П. Драгоманова 

О.М. Міненко – спеціаліст Первинної профспілкової організації 

студентів НПУ імені М.П. Драгоманова 
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