
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ІВАНА ФРАНКА 
 

НАКАЗ  
 

31.07. 2018                                                   м. Дрогобич                                                          № 272 

Про поселення осіб, які навчаються 
 у студентські гуртожитки  
на 2018-2019 навчальний рік 
 

Для організації та проведення поселення осіб, які навчаються у студентські гуртожитки 
на 2018-2019 навчальний рік. 

НАКАЗУЮ: 

1. Комендантам гуртожитків (за участі  профспілкового комітету студентів і органів 
студентського самоврядування) розпочати поселення осіб, які навчаються у гуртожитки на 
2018-2019 навчальний рік з 20 серпня 2018 року.   

 
2. Надати право на поселення у гуртожитки університету студентам денної форми 

навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, аспірантам та докторантам денної форми 
навчання, студентським сім’ям. 

 
3. Поселення студентів першого курсу проводити відповідно до відведених для 

факультетів та інститутів місць в гуртожитках, а саме: 
 

Гуртожиток №1 
- інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій; 
- історичний факультет; 
- інститут музичного мистецтва; 
- інститут  фізичної культури і здоровʼя; 
- інститут іноземних мов. 

  
Гуртожиток №5 

- філологічний факультет; 
- факультет початкової та мистецької освіти; 
- біолого - природничий факультет; 
- соціально-гуманітарний факультет; 
- інститут іноземних мов. 

 
 

4. Встановити такі дні поселення: 
20 серпня – студенти магістратури і студенти, які проживали в гуртожитку №3, 
аспіранти; 
21 серпня - студенти з інших областей і студенти пільгових категорій; 
 



22 серпня – студенти з віддалених районів Львівської області з наступних 
факультетів та інститутів:  
- інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій; 
- історичний факультет; 
- інститут музичного мистецтва; 
- інститут фізичної культури і здоров’я; 
- інститут іноземних мов. 

 
23 серпня – студенти з віддалених районів Львівської області з наступних 
факультетів та інститутів:  
- філологічний факультет; 
- факультет початкової та мистецької освіти; 
- біолого - природничий факультет; 
- соціально-гуманітарний факультет. 

 
5.      Комендантам гуртожитків забезпечити укладання з мешканцями договорів про 

надання в тимчасове оплатне користування житлової кімнати, місць загального 
користування, меблів, сантехнічного та електричного обладнання в студентському 
гуртожитку. 

6.     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 Ректор                                                                                                                           Н.В.Скотна 
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