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ПОЛОЖЕННЯ  

 

про огляд-конкурс на кращий гуртожиток Національного педагогічного 

університету  імені М.П. Драгоманова 

 

1.Загальні положення 

 

Огляд-конкурс на кращий гуртожиток Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова спрямований на реалізацію Указу 

Президента України від 12.10.1995 р. №832/99 “Про основні напрямки 

реформування вищої освіти України” та Указу Президента України від 27.04.99 р. 

№456 “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування 

здорового способу життя громадян”, наказу Міністерства освіти і науки “Про 

затвердження Положення студентське самоврядування у вищих навчальних 

закладах” від 03.04 2001 р. №166. 

Організатори конкурсу: Ректорат НПУ імені М.П.Драгоманова, 

профспілковий комітет студентів університету, виховний відділ університету.  

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 в молодих громадян України. 

 

2. Завдання огляду-конкурсу 

 

Завданнями огляду-конкурсу є:  

- поліпшення житлово-побутових умов в студентських гуртожитках, умов для   

навчання та відпочинку; 

- покращення стану збереження державного майна; 

- удосконалення діяльності органів студентського самоврядування; 

- поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово-побутових 

умов та умов для організації самопідготовки і дозвілля студентів, аспірантів, 

докторантів університету; 

- стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля 

та формування здорового способу життя. 

 

 

                       3. Порядок проведення огляду-конкурсу 

 

3.1. Огляд-конкурс на кращий гуртожиток проводиться в два етапи: 

               1 етап – підготовка гуртожитків до нового навчального року (травень–

вересень поточного року); 

               2 етап – підсумковий (квітень наступного року). 



3.2. Ректоратом разом з профспілковим комітетом студентів створюється                                          

Організаційний комітет по проведенню огляду конкурсу. До нього входять 

представники ректорату, деканатів факультетів, адміністрації студмістечка, 

інженерних служб, студентського профкому, молодіжного центру студентів та 

аспірантів, представники органів студентського самоврядування факультетів. 

 

Адміністрація та студради гуртожитків подають до оргкомітету такі документи: 

- естетично оформлений паспорт гуртожитку; 

- спільні плани роботи деканату, кафедр, студради гуртожитку; 

- списки проживаючих студентів, аспірантів, докторантів з зазначенням кімнат 

проживання; 

- книгу реєстрації оплати за проживання; 

- протоколи засідань студрад гуртожитків; 

- результати конкурсів на кращий поверх, кращу кімнату гуртожитку; 

- зведену відомість витрат електроенергії, тепла, водопостачання; 

- перелік ремонтних робіт, робіт по оформленню та благоустрою гуртожитку 

та території студмістечка; 

  -     інформацію про правопослушність мешканців гуртожитку. 

 

3.3       Організаційний комітет проводить підведення підсумків огляду-конкурсу 

на  кращий гуртожиток університету. За результатами огляду-конкурсу на 

кращий гуртожиток університету Організаційний комітет готує 

представлення ректору університету про нагородження гуртожитків цінними 

призами, а також на преміювання працівників гуртожитків та студентського 

активу. Хід проведення та результати огляду-конкурсу висвітлюються в 

університетських періодичних виданнях. 

 

 

4. Критерії оцінювання. 

 

4.1. При проведенні огляду-конкурсу на кращий гуртожиток Організаційний                           

комітет керується такими критеріями: 

1. Підготовка гуртожитків до нового навчального року; 

2. Порядок поселення мешканців в гуртожиток; проведення оплати за 

проживання, здача житлових кімнат при виселенні; 

3. Санітарний стан гуртожитку, житлових кімнат, місць загального 

користування; 

4. Проведення та якість ремонтних робіт, робіт по оформленню та благоустрою 

гуртожитку та території студмістечка; 

5. Наявність планів виховної роботи, їх змістовність і виконання; 

6. Робота студентських рад гуртожитків; 

7. Організація пропускного режиму в гуртожитках, чергування студентів на 

прохідних та на поверхах; 

8. Організація правильної експлуатації наявної матеріально-технічної бази 

гуртожитку і забезпечення її збереження, облік матеріальних цінностей; 

9. Економія енергоносіїв, водо та газопостачання; 

10. Робота обслуговуючого персоналу гуртожитків, культура обслуговування; 

11. Оформлення та ведення документації; 

12. Проведення культурно-масових та спортивних заходів в гуртожитках; 



13. Наявність в гуртожитках читальних залів, кімнат для самопідготовки, 

спортивних кімнат та їх естетичне оформлення. 

14. Наявність, естетичність та ефективність інформаційних стендів, вітрин,  

стіннівок. 

15. Оцінка виконання мешканцями гуртожитків “Правил внутрішнього 

розпорядку в гуртожитках університету”. 

 

  

                

 

   

 


