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Положення про конкурс на зразкову кімнату 
в Університетському гуртожитку 

        1. Загальні положення 

Конкурс на зразкову 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” 

Організатори  конкурсу:  студентська  рада  гуртожитку  та  Первинна 

профспілкова  організація  студентів  відділ   соціально-гуманітарної  діяльності 

Університету.

Метою конкурсу є виявлення та розповсюдження кращого досвіду організації 

житлово-побутових  умов  у  кожній  кімнаті,  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 конкурсу.

Завданням конкурсу є: 

•  поліпшення  житлово-побутових  умов  у  кожній  кімнаті  студентського 

гуртожитку; 

• поліпшення стану збереження майна в студентському гуртожитку; 

• удосконалення діяльності студентської ради в гуртожитку; 

•  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 конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у такій послідовності: 

- виявляється зразкова кімната гуртожитку; 



3.2. Для проведення конкурсу створюєть організаційний комітет, склад якого 

затверджується наказом ректора. 

3.3. Рада  студентського  самоврядування  гуртожитку  проводить  щотижневу 

рейтингову оцінку кімнат гуртожитку і визначає 5 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 конкурсу на зразкову кімнату гуртожитку серед 

кімнат, поданих радами студентського самоврядування за наведеними критеріями. 

3.4.2 За результатами конкурсу організаційний комітет готує і подає відповідні 

матеріал для включення до наказу ректора для заохочення переможців. 

4. Підбиття підсумків

4.1. Переможці  конкурсу  на  кращу  кімнату  гуртожитку  нагороджуються 

грамотами Університету та цінними подарунками. 

4.2. Досвід  діяльності  гуртожитку  та  окремих  кімнат,  що  за  результатами 

конкурсу  визнано  кращими,  організаційний  комітет  висвітлює  на  сайті 

Університету.

Проректор 
із організаційних питань
та адміністративно-господарської роботи                                                         О.П. Турунцев



Додаток №2 
до наказу №
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Склад організаційного комітету 
конкурсу на зразкову кімнату в Університетському гуртожитку

Голова  –  Турунцев  О.П.  –  проректор  із  організаційних  питань  та 

адміністративно-господарської роботи

      Заступник  голови  –  Перепельченко  О.В.  –  голова  Первинної 

профспілкової організації студентів

Члени організаційного комітету:

-   Соломатова  В.В.  –  проректор  з  науково-педагогічної  та  соціально  - 

гуманітарної роботи

 -    Найденова П.О.  – методист 

- Третяк Н.В. – комендант гуртожитку

- Мельнікова А. – президент студентського самоврядування Університету

- Москаленко С.  – Голова студентського активу гуртожитку

Проректор 
із організаційних питань
та адміністративно-господарської роботи                                                         О.П. Турунцев


