


Вступ 

Таврійський Християнський Інститут - вищий духовний навчальний заклад, 

який плекав служителів для помісних церков і парацерковних організацій. Тому 

важливо, щоб образ думок і поведінка студентів відповідали характеру Ісуса Христа. 

Добровільно стаючи членами студентської громади, студенти тим самим 

зобов'язують себе підкорятися будь-яких заходів виховного впливу з боку 

керівництва, а також утримуватися від вчинків, які можуть завдати моральної та 

духовний збиток їм самим, іншим членам громади і ТХИ в цілому. Кожен студент, 

де б він не знаходився, повинен усвідомлювати себе представником, в першу чергу, 

Христа, а в другу - свого навчального закладу, і вести християнський спосіб життя 

як на території ТХИ, так і за її межами. 

Норми і правила поведінки, певні для студентів інституту, відображають 

прагнення адміністрації створити в ТХИ умови для духовного зростання, навчання і 

служіння. Ці норми спираються, в першу чергу, на принципи Священного Писання, 

що відкривають волю Божу для кожного християнина: 

• любити Господа всім серцем своїм, усією душею і всією думкою своєю, і 

ближнього свого, як самого себе (Матф.22.37-39, 1Іоан.3.23). Самовіддана любов 

повинна лежати в основі всіх взаємовідносин (Рим. 12.9-10); 

• добровільно підпорядкувати себе і всі аспекти свого життя панування Ісуса 

Христа (Рим. 12.1; Філ.3.7-9). 

• в процесі освячення в образ нашого Господа Ісуса Христа слідувати 

принципам справедливості, милості, справедливості й святості (Рім.8.29, 2Пт. 1.5-

10); 

• мати чисте й непорочна побожність і являти тверду віру в Господа своїми 

справами (Іак.1.26-27; 2.20-22; Кол.2.6-7); 

• будучи храмом Духа Святого, зберігати себе не оскверненим від світу (1 Кор. 

6: 19-20; Рим 12:14; Гал 2:20) 

• використовувати свою свободу в рамках Священного Писання, при цьому 

поважаючи почуття і потреби інших людей (1Кор.6.12, 8.9-13, Рим. 14.13-23), 

• брати участь в житті церкви (Рим 126-8; Кол.3: 16). 



• проявляти послух керівництву ТХИ як влади від Бога (Рим 13: 1-2). 

 

1. Загальні положення 

1.1. Чесність і відповідальність 

Очікується що студенти будуть чесні і проявлять готовність нести 

відповідальність за свої вчинки. Як громада в цілому, так і кожен її член, зобов'язані 

протистояти явного гріха і порушення норм поведінки ТХИ.  

Очікується, що таке протистояння буде відбуватися з християнською любов'ю 

і в інтересах винного. Розбираючи кожен випадок порушення правил, адміністрація 

переслідує в першу чергу виховну мету і прагне по можливості допомогти 

провинився відновити відносини з Богом і громадою. 

1.2. Конфесійна різноманітність 

Інститут співпрацює з християнськими церквами і деномінаціями, які беруть 

символ віри ТХИ. Кожен студент і співробітник має право мати власні богословські 

погляди, якщо вони не суперечать зазначеному символу віри. Однак при цьому 

очікується особлива коректність в судженнях і оцінках з питань, що стосуються 

міжконфесійних відмінностей.  

У стінах ТХИ категорично забороняється прозелітизм, і в першу чергу - 

нав'язування традицій і духовних практик, не прийнятих в інших деномінаціях 

(говоріння на інших мовах, дотримання суботи і т.п.). 

1.3. Культурне розмаїття 

Інститут визнає вплив етнічної та культурної приналежності на особистість 

кожного студента. Керівництво зусиль щодо забезпечення умов, в яких студенти 

могли б зберігати свою культурну своєрідність. Від членів громади очікується 

повагу до культурних особливостей один одного. 

1.4. Цінність життя 

ТХИ визнає цінність людського життя і засуджує вбивство, самогубство, 

евтаназію і аборти, а також будь-які дії, прямо або побічно створюють загрозу 

життю і здоров'ю людини. 

 



1.5. Вирішення конфліктів 

Конфлікти в ТХИ слід вирішувати, слідуючи біблійної моделі, викладеної в 

Матв.18: 15-17. Тільки в разі, якщо відверта бесіда наодинці не привела до 

налагодження взаємин, слід вдатися до допомоги третьої особи. Їм може бути 

духовний наставник, студентський декан, безпосередній керівник співробітника, з 

яким виник конфлікт, в останній інстанції - ректор ТХИ. 

Відмова від налагодження взаємовідносин розглядається як дисциплінарне 

порушення. 

 

2. Відносини між співробітниками і студентами 

Студенти і співробітники разом складають громаду ТХИ. Будучи братами і 

сестрами у Христі, вони, крім цього, пов'язані і іншими взаємовідносинами. У ТХИ 

прийнято: 

• шанобливе ставлення до особистості, незалежно від віку і статусу; 

• повага до старших за віком 

• послух начальству. 

  Офіси інституту слід відвідувати в години прийому згідно з графіком. У 

неробочий час звертатися до адміністрації слід тільки в екстрених випадках. Перш, 

ніж увійти в будь-якої кабінет, постукає і дочекайтеся позитивної відповіді. 

Відвідування житлових кімнат викладачів і співробітників, які проживають в 

гуртожитку ТХИ, без їх запрошення не допускається. 

Студенти можуть бути впевнені, що керівництво ТХИ прислухається до їхньої 

думки, поважає їх і шукає шляхи задоволення студентських потреб. Однак, це не 

означає, що уряд повинен задовольняти всі вимоги студентів. 

2.1. Відносини з партнерами ТХІ 

Інститут розвиває партнерські відносини з християнськими церквами, 

парацерковними організаціями та приватними особами в Україні та за кордоном. Від 

студентів і співробітників очікується прояв уваги і гостинності по відношенню до 

гостей ТХИ. 

 



2.2. Відносини з протилежною статтю 

Інститут вважає неприпустимими для студентів і співробітників які б то не 

було форми сексуального гріха і статевої розбещеності. 

 Спілкування братів і сестер, які не перебувають у шлюбі між собою, 

дозволено тільки в громадських місцях. При цьому слід проявляти християнську 

розсудливість. 

 Студентам ТХИ заборонено розвивати відносини, що виходять за рамки 

дружніх, з особами протилежної статі, які не є відродженими християнами. 

З метою запобігання проблем академічного, фінансового та побутового 

характеру, Адміністрація ТХІ настійно рекомендує студентам очної форми навчання 

планувати вступ в шлюб не раніше, ніж на останньому році навчання. 

2.3. Зовнішній вигляд 

Керівництво ТХІ вважає, що зовнішній вигляд людини (його манера одягатися 

тощо.) Певною мірою відображає рівень культури і духовної зрілості. Студенти і 

співробітники повинні виглядати скромно, пристойно, охайно і акуратно. Стиль 

одягу, зачіски, макіяжу повинен відповідати ситуації. 

На заняття в класі, на служіння поклоніння, офіційні заходи, а також при 

відвідуванні офісу, їдальні і бібліотеки, слід одягатися більш строго. Неприпустима 

при цьому домашня і спортивний одяг та взуття, шорти. В інших ситуаціях стиль 

одягу може бути іншим, проте ні в якому разі не допускається сексуально зухвалий 

одяг, а також одяг і аксесуари з чужої християнства символікою. Ставлення до 

косметики і прикрас повинно бути помірним. Носіння купального костюма 

дозволено тільки на території пляжу. 

Співробітники ТХИ мають право робити зауваження студентам, чий одяг не 

відповідає ситуації або має зухвалий вигляд. 

Відвідуючи інші християнські навчальні заклади і помісні церкви, слід 

поцікавитися їхніми традиціями щодо зовнішнього вигляду, стилю одягу, поведінки 

і проявити в цьому відношенні християнську розсудливість, щоб не викликати 

напруженості у взаєминах цих шкіл і церков з ТХИ. 

 



2.4. Ставлення до природи 

Вважаючи природу творінням Бога, інститут вимагає від своїх співробітників і 

студентів дбайливого ставлення до тваринного і рослинного світу, турботи про 

чистоту території та акваторії ТХИ, а також економного витрачання природних 

ресурсів (електроенергії, газу, води та ін.). 

2.5. Ставлення до держави і політики 

ТХИ підпорядковується законам України. Його студенти і співробітники 

поділяють з народом України бажання процвітання нашої держави і готові 

докладати до цього зусиль зі свого боку. Не будучи державним навчальним 

закладом, інститут, проте, відкритий до діалогу і співпраці з державними 

структурами. 

 

3. Перелік порушень, які підлягають дисциплінарним заходам 

На підставі вищевикладених стандартів і принципів в ТХИ забороняється 

(перелік не є вичерпним): 

3.1. У сфері політики адміністрації 

• Непокора вимогам відповідального співробітника. Рівень 1,2 або 3 

(Примітка: Про рівні порушень см. Розділ «Дисциплінарні заходи») 

• Втручання в процес прийняття дисциплінарного рішення. Будь-які дії, 

активні або пасивні, які можуть перешкодити прийняттю справедливого рішення 

- включаючи неявку на бесіду з керівництвом школи, свідоме перекручування 

інформації, спроби чинити тиск на свідка, непокору дисциплінарні заходи і ін. 

Рівень 1, 2 або 3. 

• Дії від імені адміністрації без належних на те повноважень (включаючи 

розголошення інформації). Рівень 1,2 і 3. 

• Підробка. Підробка, виправлення або використання без прав на то будь-

яких документів, а також подання керівництву ТХИ завідомо підроблених 

документів. Рівень 1,2 або 3. 



• Потурання. Будь-яка поведінка, активну або пасивну, що сприяє 

ухиленню іншого студента від відповідальності за проступок. Прирівнюється до 

непрямого співучасті в провині. Рівень 1, 2 або 3. 

3.2. У сфері власності 

• Крадіжка. Присвоєння особистої власності або майна ТХИ. Рівень 2 або 

3. 

• Недозволене користування. Користування майном, що перебуває в 

особистій власності або власності інституту без відома і дозволу власника. Рівень 

1,2 або 3. 

• Вандалізм. Навмисне псування чужої власності, майна ТХИ, а також 

навколишнього середовища (включаючи графіті, псування зелених насаджень, 

забруднення території та акваторії, жорстоке поводження з тваринами і т.п.). 

Рівень 1,2 і 3. 

• Невиправдане витрачання ресурсів (електроенергії, води, газу і т.п.). 

Рівень 1 або 2. 

• Розміщення реклами без дозволу керівництва, а також самостійні 

(минаючи адміністрацію) спроби знайти спонсорів серед гостей Інституту. Рівні 

1, 2. 

3.3. У сфері безпеки. 

• Знаходження на території школи після сигналу або розпорядження 

відповідальної особи про евакуацію. Рівень 2 або 3. 

• Проникнення в замкнене приміщення без дозволу. Рівень 2 або 3. 

• Псування системи сигналізації, пожежних кранів та інших подібних 

пристроїв. Рівень 2 або 3. 

• Використання або зберігання легкозаймистих матеріалів в кімнатах і 

поблизу сховищ газом, розчинниками, фарбою і ін. Рівень 1 або 2. 

• Розведення багать на території Інституту поза відведених для цього 

місць. Рівень 1 або 2. 

• Зберігання і носіння зброї. Рівень 1,2 або 3. 



• Кидання предметів з вікон, і з дахів будинків. Рівень 1 або 2. 

• Зміст в житлових приміщеннях тварин. Рівень 1 або 2. 

• Вилов диких тварин і вживання в їжу невідомих видів рослин, грибів. 

Рівень 1 або 2. 

• Купання в нічний час і поза відведених для цього місць. Рівень 1 або 2. 

3.4. У соціальній і моральній сферах 

• Протизаконні акти. Добровільна участь в незаконних діях. Рівень 2 або 

3. 

• Куріння. Рівень 2, 3 

• Алкоголь. Зберігання та вживання алкогольних напоїв (крім випадків, 

обумовлених лікарськими приписами). Рівень 2, 3. 

• Наркотики. Зберігання, поширення і вживання. Рівень 2 або 3. 

• Статева розбещеність. Всі види взаємин статей, осуджені Біблією як 

гріховні. Інтимне співжиття поза шлюбом. Залицяння і побачення одиноких з 

сімейними, а також сімейних, які не перебувають у шлюбі між собою. Поведінка, 

яка може бути витлумачено як сексуальне домагання. Рівень 2 або 3. 

• Публічна демонстрація інтимних відносин - поцілунки, обійми, 

знаходження один у одного на колінах (в тому числі і для подружніх пар). 

Самота пар, які не перебувають у шлюбі, в закритих приміщеннях. Рівень 2. 

• Залицяння і побачення християн з особами, які не є відродженими 

християнами. Рівень 2. 

• Порнографія. Зберігання, використання та поширення будь-яких видів 

порнографічної продукції, включаючи ресурси Інтернету і послуги по телефону. 

Рівень 2. 

• Неприйнятні розваги. Використання в публічних місцях аудіо та 

відеоматеріалів, які демонструють насильство, богохульство і непристойності в 

такій мірі, що це може бути визнано таким, що суперечить стандартам ТХИ. 

Рівень 1,2. 

• Лихослів'я, непристойність в словах або вчинках. Рівень 1. 



• Фізичне насильство. Будь-які дії, які загрожують здоров'ю і емоційної 

безпеки людини, в тому числі і себе самого. Рівень 2, 3. 

• Шантаж. Будь-які погрози, залякування, незалежно від того, наведені 

вони у виконання чи ні. Рівень 2 або 3. 

• Наклеп і плітки. Поширення неправдивої інформації, що ганьбить 

репутацію людини. Поширення конфіденційної інформації. Рівень 1, 2 або 3. 

• Глузування і недобрі жарти, що принижує гідність людини. Рівень 1 або 

2. 

• Недозволені гри. Будь-які азартні ігри (зі ставками), а також комп'ютерні 

ігри. Відвідування комп'ютерних клубів з метою розваги. Рівень 1. 

• Неприйнятний зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд, що не відповідає 

вимогам - скромності і відповідності ситуації (див. «Загальні положення. 

Зовнішній вигляд»). Рівень 1. 

• Відмова від вирішення конфлікту. Неявка на виклик до адміністрації 

ТХИ для бесіди з вирішення конфлікту. Рівень 1. 

 

4. Дисциплінарні заходи 

У виховних цілях часто потрібно, щоб порушник зазнав наслідки свого 

вчинку. Легкі і середні міри покарання зазвичай застосовуються, коли можна 

уникнути відрахування студента з інституту або виселення з гуртожитку. Кожен 

випадок порушення розглядається індивідуально з урахуванням: 

• тяжкості проступку 

•  обставин його вчинення 

• наявності порушень в минулому 

• чутливості винного до дисциплінарних заходів 

• ступеня каяття. 

Від самих порушників і від очевидців порушення очікується, що вони 

допоможуть внести в те, що сталося ясність, необхідну для прийняття 

справедливого рішення. Всім іншим варто довіритися адміністрації, знаючи, що 

відповідальні особи підійдуть до справи молитовно і зі страхом Божим. 



Більшість рішень з дисциплінарних заходів відносно студентів приймає 

студентський декан. Він же веде облік порушень, сповіщає студента про призначене 

йому покарання і контролює його виконання. У складних випадках студентський 

декан може передати питання на розгляд педради або спеціальної комісії. 

 

5. Три рівня порушень 

За ступенем тяжкості провини (порушення) розподілені за трьома категоріями. 

5.1. Порушення першого рівня 

У цю категорію віднесені найменш серйозні проступки, наприклад (список не 

є вичерпним): 

-Порушення «Тихого часу» (див. «Положення про« Тихому часу »). 

-Порушення правил відвідування гуртожитку гостями. 

-Порушення правил техніки безпеки 

-Відмова виконувати розпорядження адміністрації 

-Процедурне порушення (ігнорування встановленого порядку подачі 

документів і т.п.) 

-Відмова залагоджувати конфлікт 

5.2. Порушення другого рівня 

Сюди віднесені серйозні порушення, наприклад: 

- куріння і вживання алкоголю, 

- підробка документів 

- крадіжка 

- статева розбещеність 

- поширення завідомо неправдивої інформації, плітки, лихослів'я, 

- приховування інформації про будь-якому з перерахованих вище порушень 

- повторення порушення першого рівня більш ніж тричі. 

Якщо провина зроблений вперше, студенту, як правило, призначається 

випробувальний термін з додатковими дисциплінарними заходами або без них, 

включаючи тимчасове відсторонення від занять або виселення з гуртожитку, в 



деяких випадках - відрахування; при повторенні проступку, як правило, слід 

відрахування. 

Враховується каяття винного. 

5.3. Порушення третього рівня 

У цю категорію включені досить серйозні проступки, зокрема: 

- зберігання, продаж або розповсюдження алкоголю та наркотиків 

- зберігання зброї 

- умисне нанесення фізичної шкоди іншій людині 

- сексуальні домагання і агресія 

- підпал, 

а також приховування інформації про проступок цього рівня. 

Як правило, за такі проступки передбачено відрахування. 

 

6. Види дисциплінарних заходів 

6.1. Грошові штрафи 

Застосовуються, як правило, для того, щоб привчити студентів бути 

акуратними в термінах поселення і виселення з гуртожитку, подачі офіційних 

документів, повернення книг в бібліотеку; а також для відшкодування завданих 

ТХИ матеріального збитку. Сума призначеного штрафу додається до фінансових 

зобов'язань студента з оплати харчування і проживання; оплата проводиться через 

бухгалтерію. 

6.2. Особливі покарання (санкції) 

Діляться на дві групи: трудові наряди і позбавлення окремих прав (привілеїв). 

Вони дозволяють студенту, винному в порушенні правил, уникнути більш 

формальних наслідків свого вчинку. Трудові наряди можуть включати в себе 

позачергові чергування, виконання різних робіт з прибирання території, догляду за 

зеленими насадженнями та ін. Позбавлення привілеїв поширюється на ті з них, 

щодо яких студент виявив безвідповідальність (наприклад, відвідування гостей, 

прослуховування музики, користування бібліотекою тощо). 

6.3. Формальні заходи дисципліни 



Застосування цих заходів оформляється наказом ректора по інституту на 

підставі рапорту декана або рішення педради ТХИ. 

 Зауваження 

Вноситься в особову картку студента. Враховується при призначенні стипендії 

та видачі документа про закінчення освіти, а також при написанні характеристики 

випускника. Зауваження може бути знято наказом ректора на підставі рішення 

педради в разі, якщо відзначені стійкі позитивні зміни характеру і поведінки 

студента, і він протягом року не отримував нових дисциплінарних стягнень. 

          Тимчасове відсторонення від занять і (або) виселення з гуртожитку.  

Застосовується з метою ізолювати на певний термін порушника від громади. 

Після закінчення терміну проходити процедуру відновлення не потрібно. 

Випробувальний термін. 

Міра, яка передбачає посилене піклування про студента, його підзвітність 

духовних наставників, а також обмеження в розвагах і необов'язкових видах 

діяльності - докладніше див. В документі «Навчальний процес в ТХИ». 

Відрахування.  

Застосовується як крайній захід, коли подальше перебування порушника в 

громаді ТХИ не уявляється доцільним. Відновлення можливо на умовах, викладених 

в документі «Навчальний процес в ТХИ». 

Примітка: за порушення навчальних правил передбачені також особливі 

дисциплінарні заходи, викладені в «Положенні про навчальний процес в ТХИ». 

 

7. Право на апеляцію. 

Студент, який вважає формальну міру дисциплінування щодо себе 

несправедливою, може подати апеляцію про перегляд рішення. 

Апеляція приймається протягом 48 годин з моменту повідомлення студента 

про прийняте рішення. Перегляд справи проводиться педрадою або спеціальною 

комісією з трьох осіб на чолі з ректором (в разі випробувального терміну і 

відрахування - тільки педрадою). При цьому перевіряється, наскільки правильно 

проводилося розгляд і чи відповідає призначена дисциплінарний захід проступку. 



 

8. Внутрішнє життя студентської громади 

Студенти ТХИ, незалежно від членства в помісних церквах і місця 

проживання (в гуртожитку або вдома), на час навчання складають студентську 

громаду. Очікується, що студенти будуть жити єдиною родиною, піклуючись, один 

про одного, молитовно підтримуючи один одного, активно беручи участь в житті 

інституту і терпляче, з розумінням зносити тяготи і незручності. 

Органом самоврядування студентської громади є студентська рада, що 

складається з рівної кількості представників кожної групи. Права і обов'язки ради 

викладені в "Положенні про Студентську раду ТХИ". 

8.1. Тихий час 

Тихе час - час спілкування з Господом. Проводиться щодня з 22.00 до 23.00. 

Керівництво ТХИ рекомендує присвячувати цей час читання Біблії і молитві. Якщо 

ви відводите для спілкування з Богом інший час, важливо протягом цієї години не 

заважати іншим. Чи не дозволяється в цей час шуміти, відвідувати інші кімнати і 

приймати гостей у себе, готувати їжу, грати в спортивні ігри, працювати в 

комп'ютерному класі. Контроль за дотриманням цих правил здійснює член 

студентської ради. 

8.2. Молитовні спілкування 

На молитовних спілкуваннях, брати і сестри мають можливість підтримувати 

один одного в молитві, а також виробляти в собі дисципліну сталості в спільній 

молитві. Участь в молитовних спілкуваннях є обов'язковим для студентів стаціонару 

і бажаним для заочників; контролюється членом студентської ради. 

 

9. Загальні заходи 

Частиною духовно-виховної програми ТХИ є цікаві спілкування, зустрічі, 

поїздки, екскурсії та інші заходи, перелік яких затверджується на рік і вивішується 

на дошці оголошень. Від студентів очікується відвідування таких заходів як 

обов'язкових. 

 



10. Трудова практика 

Протягом навчального року студенти стаціонару залучаються адміністрацією 

до різних господарських, ремонтним і будівельним роботам на території інституту. 

 

11. Соціальна практика 

Протягом навчального року студенти стаціонару беруть участь в соціальній 

практиці, фізично і духовно допомагаючи нужденним людям. 

 

12. Чергування 

Студенти регулярно беруть участь в чергуваннях по прибиранню навчальних 

приміщень, санвузлів, кімнат, їдальні, а також на кухні 

 

13. Дозвілля студентів 

Студентам ТХИ надається можливість проводити вільний час в читанні книг, 

перегляду фільмів і передач, заняттях музикою, спортом, відпочинку серед 

мальовничої природи, спілкуванні з друзями. 

Інститут сподівається, що студенти будуть тверезо обмежувати себе у виборі 

розваг, яку читає літератури, прослуховується музики. 

13.1. Музика 

Для гри на музичних інструментах можна використовувати класи у поза 

навчальний час. Грати в гуртожитку можна тільки, якщо звук не заважає оточуючим 

і не порушує тихі години. Виняток робиться для спільних заходів. Ці ж правила 

поширюються і на прослуховування музичних записів. 

 

14. Правила гуртожитку і норми поведінки 

Всі проживають в гуртожитку, незалежно від того, чи є вони студентами, 

співробітниками або гостями, зобов'язані дотримуватися всіх правил, зазначені в 

цьому посібнику. Винятки за окремими пунктами можуть бути зроблені тільки для 

співробітників, які постійно проживають в гуртожитку. 

14.1. Строки проживання 



Місця в гуртожитку надаються студентам стаціонару на період навчального 

семестру, а заочникам - на час навчальних сесій, згідно з графіком навчального 

процесу (на підставі затверджених в Інституті тарифів). 

Студентам, які прибули раніше встановлених термінів без попереднього 

узгодження з адміністрацією, поселення не гарантується. 

Студенти, що залишилися на канікули в гуртожитку, зобов'язані сплатити своє 

проживання (на підставі затверджених в Інституті тарифів). 

Студенти, які не мають дозволу (контракту) на проживання влітку, повинні 

виселитися в день закінчення весняного семестру на тих же умовах. 

14.2. Розподіл по кімнатах 

Проводиться відповідно до встановлених правил, з урахуванням переваг 

студентів і в порядку надходження заяв. Зразки заяв можна отримати в офісі. 

Переселення в іншу кімнату допустимо тільки з дозволу керівництва. За 

порушення правил проживання в гуртожитку студент може бути позбавлений права 

проживати в гуртожитку. 

14.3. Ключі 

Залишаючи кімнату, слід замикати її на ключ. Кожен проживає в гуртожитку 

несе відповідальність за всі видані йому ключі. Не залишайте свої ключі захованими 

поза кімнати і не передавайте їх іншим. Про втрату ключів слід повідомити 

протягом трьох діб. Заміна замка і ключів оплачується відповідно до існуючої на 

даний момент вартістю. 

14.4. Відповідальність 

Інститут не несе відповідальності за особисту власність проживають в 

гуртожитку. Це стосується випадків пошкодження або втрати речей під час пожежі, 

затоплення, крадіжки та ін. Як протягом навчального семестру, так і під час канікул. 

Студентам рекомендується не залишати цінні речі в кімнатах на час канікул. 

14.5. Зміни в кімнатах 

Які проживають в гуртожитку не дозволяється вносити істотні зміни в 

обстановку кімнат, включаючи зміни в електропроводці, фарбування вікон, зміну 

шпалер, установку додаткових полиць, переміщення меблів та ін. 



14.6. Прикраса кімнат 

Категорично забороняється прикріплювати (будь-яким видом кріплення) до 

стін, вікон або дверей будь-які предмети, малюнки, написи, складові частини меблів, 

а також проробляти отвори в стінах, стелях, вікнах, дверях. 

14.7. Порядок в кімнатах 

 Проживають в гуртожитку відповідальні за чистоту і порядок у своїх 

кімнатах. Від мешканців очікується вологе прибирання кімнат не рідше, ніж 2 рази 

на тиждень (протирання підлог, підвіконь, меблів і т.д. вологою ганчіркою, 

прибирання санвузлів). Ліжка слід заправляти акуратно, сміття виносити регулярно; 

книги, одяг та інші предмети особистого користування прибирати на свої місця. 

14.8. Матеріальна шкода 

Проживає в гуртожитку несе повну відповідальність за будь-які збитки, 

завдані їм особисто або його гостями майну ТХИ. При поселенні заповнюється 

бланк, що містить опис майна в кімнаті і його стану, за яким потім звіряється стан 

кімнати при виселенні. 

Очікується, що студенти будуть утримуватися від будь-яких занять і дій, які 

можуть завдати шкоди майну інституту. 

14.9. Виселення з кімнати 

Кожен проживає в гуртожитку зобов'язаний виселятися в установленому 

порядку, звернувшись для цього до відповідального співробітника, який прийме у 

нього ключі, запише адресу, за якою він виїжджає, і перевірить стан кімнати. Якщо 

студент не проходить цю процедуру, до його фінансовими зобов'язаннями додається 

100 гривень в якості застави. При необхідності з цієї суми буде сплачено за 

прибирання кімнати і відшкодування можливих збитків. При поверненні студента в 

гуртожитку заставу (або його залишок) повертається йому. 

зручності 

14.10. Вихід за територію і доступ в гуртожиток 

Час перебування в гуртожитку не обмежена. Вихід за територію інституту 

дозволяється з 7.00 до 22.00. Залишаючи територію, слід попередити чергового 

охоронця, зробивши запис в журналі із зазначенням адреси свого перебування і 



повернутися до зазначеного часу. Ночувати поза гуртожитком можна тільки у 

близьких родичів, співробітників ТХИ і друзів-християн за умови, що є можливість 

зв'язатися з ними по телефону. 

14.11. Тиша 

Слід дотримуватися тиші в гуртожитку з 21.00 по 8.00, а також під час, коли 

проводяться спільні заходи. В інший час шум не повинен заважати сусідам. 

Порушники цих правил можуть бути покарані позбавленням привілеїв або 

винесенням дисциплінарних стягнень. 

14.12. Приготування їжі 

Готувати їжу (в тому числі за допомогою електроприладів - тостерів, 

кавоварок, мікрохвильових печей і т.п.) в житлових кімнатах не дозволяється. Не 

можна також зберігати в житлових приміщеннях, що швидко псуються. 

14.13. Домашні тварини 

Мешканцям гуртожитку забороняється утримувати домашніх тварин (за 

винятком рибок в чистому, доглянутому акваріумі без запаху). 

14.14. Меблі 

Меблі, що належить інституту, можна виносити з кімнати тільки з дозволу 

відповідального співробітника і під його наглядом. У разі, якщо мешканець без 

дозволу пересунув меблі в кімнаті, розібрав її; переніс меблі із загального 

приміщення в свою кімнату, на нього може бути накладено штраф. 

Всі пошкодження частин кімнати і встановленої в ній меблів, а також іншого 

обладнання усуваються за рахунок мешканців, включаючи випадки, коли 

ушкодження заподіяні гостями. Мешканці звільняються від покриття витрат на 

ремонт в тому випадку, якщо адміністрацією встановлено, що ушкодження вчинені 

не з вини мешканців або гостей. 

14.15. Постільні речі 

Постільними речами забезпечується кожен проживає в гуртожитку інституту. 

Зміна приладдя проводиться по днях, встановленим господарською частиною. 

Студент несе матеріальну відповідальність за видані йому постіль (простирадла, 

підодіяльник, наволочку, ковдру, подушку і покривало). У разі втрати або недбалого 



ставлення, що призвів до стану непридатності, мешканець зобов'язаний 

відшкодувати заподіяну шкоду в розмірі, встановленому господарською частиною. 

Категорично забороняється винесення постільних речей з гуртожитку, а також 

використання їх не за призначенням. 

14.16.  Гості  

Відвідувати чужі кімнати дозволяється не раніше 7.00 і не пізніше 22 годин, 

попередньо постукавши і отримавши дозвіл господарів увійти. 

Приймати гостей протилежної статі в кімнатах гуртожитку забороняється. Чи 

не дозволяється також усамітнюватися з гостем протилежної статі в коридорі, холі 

або іншому приміщенні. Ці правила поширюються і на родичів, незалежно від віку. 

Запрошувати на територію ТХИ в якості гостей своїх друзів і знайомих слід з 

обережністю, пам'ятаючи про те, що відповідальність за поведінку свого гостя несе 

господар. Гість повинен бути ознайомлений з правилами ТХИ. Перебувати на 

території ТХИ після 22.00 і в навчальний час гостю можна лише з дозволу 

адміністрації. 

Щоб залишити гостя ночувати на одну ніч, слід заручитися згодою всіх 

мешканців кімнати і отримати дозвіл коменданта гуртожитку. Зробити це потрібно 

до 17.00. Давати гостю ключі від кімнати не дозволяється. Мешканець, який 

приймає в якості гостя людини, який виселений з гуртожитку або яким заборонено 

відвідувати його, підлягає покаранню. 

Є кімнати для гостей, в яких можна при наявності вільних місць поселити 

друзів або родичів на деякий проміжок часу. Звертатися в офіс до адміністратора.  

14.17. Служіння 

Використовувати територію ТХИ для проведення різного роду служінь можна 

тільки з дозволу адміністрації. Рішення буде прийнято з урахуванням інтересів 

інших студентів і заходи відповідальності, яку в цьому випадку повинна буде 

прийняти на себе адміністрація. 

14.18. Підтримання порядку 



Кожен студент несе особисту відповідальність не тільки за прибирання в 

кімнаті гуртожитку, а й за підтримання чистоти і порядку на інших ділянках 

інституту. Сміття слід викидати в спеціальні баки, розташовані на території ТХИ. 

Кожен студент має право робити зауваження і вимагати від порушників 

дотримання цього положення 

14.19. Прання 

Інститут надає студентам платні послуги пральні. Вартість послуг щорічно 

переглядається адміністрацією. За наданням послуг і за інформацією звертатися до 

сестри-господині. 

 

15. Контроль 

Дотримання мешканцями цих правил контролюється студентським деканом та 

студентською радою. З метою контролю вони мають право відвідувати 

кімнати та інші приміщення гуртожитку з 9.00 до 22.00. Перевірка кімнат, крім 

екстрених випадків, проводиться у встановлені дні та в присутності мешканців. 

 

16.   Прикінцеві положення 

16.1. Правила набирають чинності з моменту його затвердження. 

16.2. Контроль за виконанням Правил покласти на проректора з навчально-

виховної роботи Інституту. 

16.3. У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-правові 

документи, що регламентують питання цього Правил, відповідні пункти Правил 

втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 

 


