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ПОЛОЖЕННЯ 

про огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку 

«ГУРТОЖИТОК – НАШ ДІМ» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення регламентує проведення огляду-конкурсу (далі – 

огляд-конкурс) на визначення кращої кімнати студентського гуртожитку 

Сумського національного аграрного університету. 

1.2. Організатори Конкурсу: відділ з організації виховної роботи зі 

студентами, студентське самоврядування, первинна профспілкова організація 

студентів та аспірантів Сумського національного аграрного університету.  

 

2. Мета та завдання  

2.1. 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. 

2.2. Завданнями огляду-конкурсу є: 

 поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово-

побутових умов і для організації самопідготовки, дозвілля студентської молоді та 

збереження матеріальних цінностей; 

 стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого 

дозвілля та формування здорового способу життя; 

 виявлення недоліків житлово-побутових умов у кімнатах 

студентських гуртожитків університету; 

 поліпшення житлово-побутових умов у кімнатах студентських 

гуртожитків університету, умов для навчання та відпочинку; 

 покращання стану збереження майна університету. 

 

3. Порядок проведення огляду-конкурсу 

3.1. Огляд-конкурс  проводиться з 12 по 18 грудня 2019 року. 

3.3. У огляд-конкурсі можуть приймати участь усі бажаючі студенти, які 

проживають у гуртожитку. 

3.2. До 11 грудня 2019 року необхідно подати заявку на участь у огляді-

конкурсі до відділу з організації виховної роботи зі студентами (додається). 

 3.3. Члени журі, разом із вихователями та завідувачами гуртожитків 

протягом 12-18 грудня відвідують кімнати, які беруть участь у огляді-конкурсі, 

після чого приймають остаточне рішення, щодо надання кімнаті статусу «Краща 

кімната гуртожитку». 

 

 

 



1. Члени журі огляду-конкурсу  

До складу журі входять: 

Жмайлов В.М. –  проректор з науково-педагогічної та навчальної 

роботи, голова журі 

 

Зінченко С.В. – завідувач відділу з організації виховної роботи зі 

студентами 

 

Галушко О.С. – голова студентського самоврядування  

 

Цьомка Н.В. – голова первинної профспілкової організації студентів 

та аспірантів 

 

Гнойовий О.Ю. – староста гуртожитку № 1 

 

Смирнов М.С. – староста гуртожитку № 2 

 

Лавріненко І.С. – староста гуртожитку № 3 

 

Головко І.О. – староста гуртожитку № 4 

 

2. Критерії оцінки участі в огляді-конкурсі 

2.1. Критерії за якими здійснюється визначення кращої кімнати 

гуртожитку: 

 санітарний стан кімнати; 

 естетичне оформлення кімнати; 

 енергозбереження (лампочки «економки», утеплення вікон та дверей 

тощо); 

 організація місць для навчання, проживання та відпочинку; 

 зберігання майна; 

 відгуки коменданта та вихователя; 

 відсутність у студентів, які проживають у кімнаті порушень 

дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку. Дану інформацію органи 

студентського самоврядування за своїм усним або письмовим запитом отримують 

від заступника декана з виховної роботи. 

Кожний критерій оцінюється у 3 бали.  

2.2. Журі, при підведенні підсумків, має право розширювати або 

змінювати  вище зазначені критерії.  

2.3. Рішення журі є остаточним і запереченню не підлягає. 

 

6. Нагородження переможців огляду-конкурсу 

6.1. Підведення підсумків огляду-конкурсу на кращу кімнату студентського 

гуртожитку університету та нагородження переможців відбудеться 19 грудня 2019 

року під час відкриття ялинки. 

6.2. Переможці огляду-конкурсу нагороджуються дипломами та цінними 

подарунками. 



6.3. Результати огляду-конкурсу оприлюднюються у засобах масової 

інформації. 

 

В.о. завідувача відділу з організації  

виховної роботи зі студентами                                                         С.В. Зінченко 
 



Додаток 

до Положення про огляд-

конкурс на кращу кімнату 

гуртожитку 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ 
 

 

Проректору з науково-педагогічної 

та навчальної роботи 

Жмайлову В.М. 

студента групи 

______________________________ 

______________________________ 
(вказати групу та факультет) 

______________________________ 
(вказати повне П.І.П.) 

 

 

Заява 

Прошу Вас включити кімнату № _____ гуртожитку № ______ для участі у 

огляд-конкурсі на кращу кімнату гуртожитку «Гуртожиток – наш дім». 

 

____________                                ____________                       ______________ 
         (дата)                                                                   (підпис)                                                         (П.І.П.) 

 

 

 

Підписи усіх жителів кімнати 

___________  __________________ 

___________  __________________ 

___________  __________________ 

 

 

 

В.о. завідувача відділу з організації  

виховної роботи зі студентами                                                         С.В. Зінченко 
 


