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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
  

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про огляд-конкурс на кращу кімнату  

в студентському гуртожитку 
 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Метою огляду-конкурсу є виявлення кращого досвіду організації 
житлово-побутових умов для проживання, навчання і відпочинку студентської 
молоді та активізації органів студентського самоврядування у формуванні 
здорового способу життя і активної життєвої позиції молодих громадян 
України. 

1.2. Організатори конкурсу: ректорат, профспілковий комітет, рада 
студентського самоврядування університету. 

 
2. Завдання огляду-конкурсу: 

 

− поліпшення житлово-побутових умов в студентських гуртожитках, 
умов для навчання та відпочинку; 

− покращення стану збереження університетського майна; 
− удосконалення діяльності органів студентського самоврядування; 
− поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово-

побутових умов та організації самопідготовки і дозвілля 
студентської молоді; 

− стимулювання активної участі студентської молоді в організації 
побуту, дозвілля та формування здорового способу життя. 

 
3. Порядок проведення огляду-конкурсу 

 

3.1. Огляд-конкурс на кращу кімнату проводиться у два етапи: 
− І-ий етап – визначення кожного семестру впродовж навчального 

року кращої кімнати в гуртожитку; 
− ІІ-ий етап – визначення кращої кімнати в гуртожитках 

університету (квітень). 
3.2. Огляд-конкурс на першому етапі проводить комісія, до складу якої 

входять: директор студентського містечка, заступники деканів з виховної 
роботи, керівники студентських рад гуртожитків, голова комісії профкому з 
роботи зі студентами, голови студентських рад факультетів, яка визначає 
кращу кімнату щомісяця в кожному гуртожитку і готує пропозиції для 
розгляду на ІІ-му етапі. 

3.3. Огляд-конкурс на другому етапі проводить організаційний комітет, 
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до складу якого входять: помічник ректора з виховної роботи, директор 
студентського містечка, заступники деканів з виховної роботи, голова ради 
студентського самоврядування університету, голова профкому, який розглядає 
пропозиції комісії щодо визначення кращої кімнати в гуртожитках 
університету. 

3.4. Організаційний комітет огляду-конкурсу розглядає пропозиції щодо 
визначення кращої кімнати в гуртожитках та готує відповідні документи для 
затвердження ректором університету. 

3.5. При проведенні огляду-конкурсу до комісії по проведенні І етапу та 
організаційного комітету подаються документи: 

– паспорт гуртожитку; 
– план роботи студентської ради гуртожитку, протоколи засідань ради. 
 

4. Критерії оцінки  
 

4.1. Санітарно-гігієнічний стан кімнати та гуртожитку. 
4.2. Організація правильної експлуатації наявної матеріально-технічної 

бази кімнати, забезпечення збереження майна. 
4.3. Забезпечення умов для навчання й відпочинку студентів. 
4.4. Організація і проведення ремонтів. 

 
5. Підведення підсумків 

 

5.1. За результатами І-го етапу огляду-конкурсу – краща кімната 
гуртожитку – відзначається дипломом профспілкового комітету. Досвід 
роботи кімнати-переможниці висвітлюється на стенді в гуртожитку. 

5.2. За результатами ІІ-го етапу огляду-конкурсу кімнати, що вийшли 
переможцями, нагороджуються: 

за І-ше місце – студенти, що проживають в кімнаті, нагороджуються 
дипломом та грошовою премією; 

за ІІ-ге місце – студенти, що проживають в кімнаті, нагороджуються 
дипломом та цінним подарунком; 

за ІІІ-ге місце – студенти, що проживають в кімнаті, нагороджуються 
дипломом. 

Досвід роботи переможців висвітлюється на сторінках університетських 
ЗМІ, стендах та стендах в гуртожитках. 
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