1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Огляд-конкурс на кращі студентські кімнати гуртожитків (далі – оглядконкурс), спрямований на виявлення недоліків та поліпшення умов проживання,
навчання і організації дозвілля в гуртожитках Відокремленого структурного
підрозділу «Полтавський фаховий коледж нафти і газу

Національного

університету імені Юрія Кондратюка (далі – Фаховий коледж).
1.2. 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.
1.3. Організатори

конкурсу:

профспілковий

комітет

співробітників,

профспілковий комітет студентів, заступник директора з виховної роботи,
студентська рада коледжу.
2. ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ
2.1. 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.
3. УМОВИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ
3.1. Огляд-конкурс на кращу кімнату проводиться протягом навчального
року, а завершується у травні підбиттям підсумків.
3.2. Огляд-конкурс на кращу кімнату проводиться у два етапи:
− І етап – загальний огляд-конкурс з визначенням кращих кімнат і
акцентуванням уваги на недоліках;
− ІІ етап – визначення кращої кімнати в гуртожитках Фахового коледжу,

переможців (травень).
3.3. Для проведення огляду-конкурсу створюється Організаційний комітет,
склад якого затверджується наказом директора.
3.4. При підведенні підсумків огляду-конкурсу оцінювання проводиться за
наступними критеріями:
− санітарно-гігієнічний стан кімнати;
− належна експлуатація матеріально-технічної бази кімнати;
− стан збереження майна загального користування у кімнаті, а також
участь мешканців у ремонті меблів та кімнати;
− забезпечення умов для навчання й відпочинку студентів;
− участь мешканців кімнати у чергуваннях по гуртожитку;
− естетичне оформлення кімнати (в т.ч. оформлення до святкових днів),
створення затишку у житловій кімнаті;
− участь мешканців кімнати у суспільних заходах, які проводилися у
гуртожитку (прибирання прилеглої території гуртожитку, спортивні
змагання та ін.);
3.5. У ході огляду-конкурсу Оргкомітет на основі критерій визначає рейтинг
кімнат і встановлює переможців.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ ТА
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
4.1. Огляд-конкурс проводиться в кожному гуртожитку на підставі критеріїв
оцінювання санітарного стану в кімнатах (див. Додаток 1) та даних, які надаються
студентською радою гуртожитку до студентської ради Фахового коледжу. Серед
усіх кімнат гуртожитку обирається 10 з найкращими показниками.
4.2. Підведення підсумків огляду-конкурсу на кращі студентські кімнати
гуртожитків проводиться щорічно у квітні-травні поточного навчального року.
4.3. Досвід мешканців кімнат-переможниць огляду-конкурсу висвітлюється
на інформаційних стендах гуртожитків та соціальних мережах, як зразок для
інших студентів, що проживають у гуртожитках Фахового коледжу. На зовнішній
стороні дверей кімнат, які перемогли в огляді-конкурсі вивішується табличка

«Краща кімната». Табличка демонтується з дверей кімнати, якщо мешканціпереможці конкурсу закінчили навчання або більше не проживають у гуртожитку.
5. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
5.1. Мешканцям кімнат, які стали переможцями огляду-конкурсу, надається
право на першочергове поселення до гуртожитку на наступний навчальний рік.
5.2. Студенти кращих кімнат нагороджуються Почесними грамотами та
цінними подарунками.
5.3. Форми морального та матеріального заохочення переможців оглядуконкурсу на кращу кімнату визначає адміністрація Фахового коледжу,
профспілковий комітет студентів ПКНГ Національного університету імені Юрія
Кондратюка.
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Додаток 1
Критерії оцінювання санітарного стану кімнати
1. Відсутність саморобних електричних приладів.
2. Справність розеток та освітлення кімнати.
3. Відсутність дротів та переносок посеред кімнати.
4. Ізольованість дротів (дроти повинні бути електробезпечні).
5. Відсутність брудного посуду на столах.
6. В кімнаті повинна бути урна для побутового сміття та чиста підлога.
7. Під час зимового періоду повинні бути заклеєні вікна(за винятком
металопластикових вікон).
8. Двері та стіни в належному стані (без написів та вибоїн), відсутність
павутиння.
9. Їжа повинна бути схованою у холодильник або у спеціальні шафи.
10. Наявність у кімнаті місця, відведеного для взуття.
11. Речі прибрані до шафи або охайно складені на стільці.
12. Відсутність неприємних запахів в кімнаті.
13. Ліжка мають бути охайно застелені.

