Шановний першокурснику!
Вітаємо тебе зі вступом до найславетнішого вишу України – Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна! Ти приєднуєшся до найщасливішого та
найрозумнішого студентства факультету психології. Ми чекаємо на тебе!
Організаційні збори першокурсників відбудуться
27 серпня о 10 годині в аудиторії 449 Північного корпусу університету
Студентам, які планують поселятися у гуртожиток, надаємо додаткову інформацію.
Поселення у гуртожиток відбудеться 26 серпня з 8.30 в аудиторії 441 Північного корпусу
університету (кабінет заступника декана з виховної роботи).
Для поселення Вам необхідно мати при собі наступні документи:
ПАСПОРТ, знятий з реєстраційного обліку за попереднім місцем реєстрації, з
талоном вибуття.
2. Три фотографії (3х4).
3. КСЕРОКОПІЮ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРУ (для чоловіків до РВК).
4. ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО (військовий квіток), зняте з військового обліку за
попереднім місцем проживання.
5. П’ять аркушів білого паперу (формат А-4).
6. Поштову марку вартістю 0.5 грн.
7. Один конверт по Україні з маркою (для чоловіків – три конверти: один
паспортисту, два – до РВК).
8.
Одну ксерокопію паспорта (1,2,11 сторінки) – обов’язково.
9. МЕДИЧНУ ДОВІДКУ з медпункту ХНУ.
10. В аудиторії 441 у заступника декана з виховної роботи Ви отримуєте
НАПРАВЛЕННЯ на поселення в гуртожиток зі вказаними номерами гуртожитку
та кімнати.
11. В аудиторії 438 (деканат факультету психології) Ви отримуєте
ДОВІДКУ з деканату про те, що Ви є студентом денної форми навчання ХНУ з
номером наказу про зарахування (для чоловіків - 2 довідки: одна для паспортиста,
друга – до РВК).
12. У відділеннях банків Ви сплачуєте за проживання у гуртожитку та отримуєте
КВИТАНЦІЮ про сплату за проживання в гуртожитку.
КВИТАНЦІЮ 0.85 грн. за реєстрацію.
1.

Всі перераховані документи надаються паспортисту в дирекцію студмістечка (вул.
О.Яроша, б.11), де оформлюється ордер та перепустка. Документи будуть прийматися тільки
повним комплектом. При собі мати гелійову ручку зі стержнем чорного кольору.
Далі звернутися до завідувача гуртожитку для подальшого поселення.
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