Студентське містечко НФаУ
Адреса: м. Харків, вул. О. Невського 18 (гуртожиток № 5)
Тел. (057) 737-23-00
Директор Калайчев Валентин Георгійович

Правила поселення іноземних студентів у гуртожитки НФаУ
Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитках НФаУ
Вартість проживання у гуртожитках

Система гуртожитків НФаУ добре упорядкована і забезпечена
всім необхідним для комфортних умов проживання. 100 % приїжджих студентів
забезпечені місцями в гуртожитках.
Студентське містечко НфаУ налічує:
6 гуртожитків; 2471 місце.
відділ побутового обслуговування та експлуатації гуртожитків;
службу з виховної роботи та організації побуту студентів;
служба з організації побуту студентів;
службу поселення та реєстрації студентів.
У гуртожитках №5 и №6 мешкають студенти коледжу НФаУ. В гуртожитку №1 діє
Центр Первинної медично-санітарної допомоги НФаУ – лікувальний заклад, який
працює з 2004 р. Центр ПМСД надає невідкладну, лікувально-діагностичну та
профілактичну допомогу за сучасними методиками студентам і співробітникам
університету, де можна пройти профілактичний огляд; консультацію та лікування у
терапевта, гінеколога, стоматолога; виміряти тиск, вагу, зріст; зробити
електрокардіографічне обстеження, дослідження крові, парентеральні ін’єкції,
профілактичні щеплення, отримати фізіотерапевтичні та гінекологічні
процедури. Значна увага в роботі Центра ПМСД приділяється вихованню у студентів

навичок здорового способу життя, профілактиці інфекційних та паразитарних
захворювань, протидії шкідливим звичкам та сприяє формуванню відповідальності
за своє здоров’я.

Гуртожиток №1
пр. Ювілейний, 48 (на мапі) як дістатися
тел.: 710-75-35
Завідувач – Муровцева Надія Петрівна

Гуртожиток №2
вул. В. Зубенка, 35 (на мапі) як дістатися
тел.: 365-10-24
В. о. завідувача – Данець Людмила Григорівна

Гуртожиток №3
вул. В. Зубенка, 11 а (на мапі) як дістатися
тел.: 738-47-00
В. о. завідувача – Титаренко Ганна Володимирівна

Гуртожиток №4
вул. В. Зубенка, 11 б (на мапі) як дістатися
тел.: 738-47-03
Завідувач – Ветренко Людмила Андріївна

Гуртожиток № 5
вул. Олександра Невського, 18 (на мапі)
Тел.: 737-23-00
Завідувач – Андронова Наталія Дмитрівна

Гуртожиток № 6
вул. Олександра Невського, 18 (на мапі)
Комендант – Писаренко Катерина Олегівна
Тел: 737-24-20

Положення про студентський гуртожиток НФаУ
Cклад студентських рад гуртожитків

Відео
Відкриття гуртожитку №6

