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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

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. 

Організатори конкурсу: Студмістечко ОНАХТ, профспілковий комітет 

співпрацівників, профспілковий комітет студентів, відділ організаційно-

виховної роботи, студрада ОНАХТ, студентська спілка ОНАХТ. 

 

II. ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 

 

2. Завданнями огляду-конкурсу є: 

 поліпшення житлового-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 організації самопідготовки і дозвілля студентської 

молоді; 

 стимулювання активної участі студентської молоді в організації побуту, 

дозвілля та формування здорового способу життя; 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 
 

3. Огляд-конкурс на кращу кімнату проводиться у лютому-березні 

поточного року. 

Для проведення огляду-конкурсу адміністрацією та профспілковим 

комітетом студентів ОНАХТ створюється Організаційний комітет. 

Організаційний комітет готує наступні матеріали: 

 паспорт гуртожитку; 

 план роботи ради гуртожитку та протоколи засідань студради; 

 плани роботи гуртожитків та клубів, що працюють при гуртожитках; 

4. Організаційний комітет проводить конкурс-огляд на кращу кімнату в 

гуртожитках та огляд-конкурс гуртожитків ОНАХТ. 

За результатами огляду-конкурсу на рівні ОНАХТ Організаційній комітет 

готує та подає відповідні матеріали (на три кімнати) до Організаційного 

комітету огляду-конкурсу. 

5. У ході огляду-конкурсу Оргкомітет на основі критерій (додаток) визначає 

рейтинг кімнат. 
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IV. КЕРІВНИЦТВО ОГЛЯДОМ-КОНКУРСОМ

6. Організація та координаційні функції проведення огляду-конкурсу 
покладаються на Організаційний комітет огляду-конкурсу на кращу 
кімнату ОНАХТ за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і 
забезпечення умов для навчання та організації дозвілля молоді, склад 
якого затверджується ректором.

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

7. Форми морального та матеріального заохочення переможців огляду- 
конкурсу на кращу кімнату визначає адміністрація академії, 
профспілковий комітет студентів ОНАХТ та студентська спілка ОНАХТ.

Директор студмістечка ОНАХТ Козулін В.С.

Узгоджено:

Юрисконсульт Михайлова В.Л.

Голова профспілкового 
комітету студентів Лукіяник О.Г.



 

 

 

Додаток до положення 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ 
 

ОЦІНЮВАННЯ КІМНАТ У ГУРТОЖИТКАХ ОНАХТ  

(у кожному гуртожитку три кімнати) 
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1. Організація правильної експлуатації наявної матеріально-технічної бази у 

кімнаті гуртожитку і забезпечення її збереження: 

 Стан збереження майна в кімнатах та місцях загального користування. 

 Санітарний стан кімнат. 

 Санітарний стан місць громадського користування. 

 

    (Всього 15 балів: 3=5) 

 

2. Участь у проведенні щорічних і поточних ремонтів у гуртожитку. 

    (5 балів) 

3. Участь у  індивідуальній та масовій роботі щодо чергувань на  вахті, 

окремого графіка чергування на кухнях тощо. 

(5 балів) 

4. Дотримання техніки безпеки та протипожежної безпеки в побуті. 

 (5 балів) 

5. Результативність з виховної роботи (за довідкою відповідних установ): 

 відсутність  правопорушень. 

 відсутність нещасних випадків. 

(5 балів) 

 

(Всього 20 балів: 4=5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


