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Чернігів  



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку за житлово-побутовими 

умовами та забезпеченням умов навчання спрямований  на реалізацію Указу 

Президента України від 28.02.2006. № 160 «Про першочергові заходи щодо 

збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства». 

Метою огляду-конкурсу є виявлення та розповсюдження кращого досвіду 

організації житлово-побутових умов у кожній кімнаті гуртожитку, організації 

навчання і відпочинку студентської молоді та активізації органів студентського 

самоврядування у формуванні здорового способу життя і активної життєвої 

позиції молодих громадян України. 

 

2. ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 

Завданням огляду-конкурсу є: 

• поліпшення житлово-побутових умов у кожній кімнаті студентського 

гуртожитку; 

• поліпшення стану збереження державного майна; 

• удосконалення діяльності студентських рад; 

• поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово-побутових умов 

в кожній кімнаті, на кожному поверсі; 

• розповсюдження кращого досвіду організації самопідготовки і дозвілля 

студентської молоді та формування здорового способу життя; 

• створення безпечних умов проживання, навчання і дозвілля студентської 

молоді; 

• стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля і 

в формуванні здорового способу життя. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 

3.1. Огляд – конкурс проводиться у такій послідовності: 

- визначається краща кімната поверху; 

- визначається краща кімната гуртожитку; 

3.2. Для проведення огляду-конкурсу адміністрація коледжу, студентська рада та 

рада студентського самоврядування гуртожитку створюють організаційний 

комітет, склад якого затверджується наказом директора. 

3.3. Рада студентського самоврядування гуртожитку проводить оцінку кімнат 

гуртожитку і визначає 10 найкращих з них для представлення в організаційний 

комітет за такими критеріями: 



-  санітарний стан кімнат; 

-  художньо-естетичне оформлення; 

-  обладнання та устрій кімнати; 

-  умови для забезпечення навчання; 

-  стан збереження майна в кімнаті; 

-  активність мешканців у проведенні різноманітних заходів у гуртожитку; 

-  дотримання правил внутрішнього розпорядку; 

-  підтримання порядку у місцях загального користування. 

3.4 Організаційний комітет: 

3.4.1 Встановлює переможців огляду-конкурсу на найкращу кімнату гуртожитку 

серед кімнат, поданих радою студентського самоврядування за наведеними 

критеріями. 

3.4.2 За результатами огляду-конкурсу організаційний комітет готує і подає 

відповідні матеріали для включення до наказу директора для заохочення 

переможців. 

 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

4.1 Переможці конкурсу на кращу кімнату гуртожитку нагороджуються 

почесними грамотами і заохочувальними призами. 

4.3 Досвід діяльності гуртожитку та окремих кімнат, що за результатами 

огляду-конкурсу визнано кращими, організаційний комітет висвітлює в 

соціальних мережах та на сайті коледжу. 


