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ПОЛОЖЕННЯ  
про проведення огляду-конкурсу на кращий гуртожиток ЖНАЕУ 

«Гуртожиток – наш дім» 
1. Загальні положення 

1.1. Огляд-конкурс «Гуртожиток – наш дім» (далі – Огляд-конкурс) – це конкурс на кращий 
гуртожиток ЖНАЕУ за організацією житлово-побутових умов, зразковим санітарним порядком, 
забезпеченням умов навчання та дозвілля здобувачів вищої освіти, що мешкають у гуртожитках. 

1.2. Метою Огляду-конкурсу є вивчення та поширення кращого досвіду організації житлово-
побутових умов, умов навчання та відпочинку студентської молоді, що є складовою частиною освітньо-
виховного процесу, і спрямоване на виховання особистості, підвищення якості навчання, підготовки 
висококваліфікованих фахівців. 

1.3. Завдання огляду-конкурсу: ознайомлення та поліпшення (житлово-побутових умов, 
поліпшення санітарно-гігієнічного стану, збереження державного майна, створення належних умов для 
навчання та відпочинку, удосконалення роботи та підвищення ефективності органів студентського 
самоврядування гуртожитків), виявлення та поширення кращого досвіду щодо функціонування 
житлово-побутових умов, умов для організації самопідготовки та дозвілля студентської молоді. 

 
2. Порядок проведення конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться протягом травня місяця (графік додається) 2017 року. 
2.2. Програма конкурсу передбачає: огляд гуртожитків журі, роботу прес – центру, 

презентацій конкурсних матеріалів. 
 

3. Структура конкурсу 
3.1. В Огляді-конкурсі беруть участь всі студентські гуртожитки, що є на балансі ЖНАЕУ: 

університетські студентські гуртожитки, студентські гуртожиток Будівельного коледжу. 
3.2. Огляд-конкурс здійснюється паралельно серед гуртожитків ЖНАЕУ. 
3. Огляд-конкурс проводиться у такі етапи: 
перший етап – у кожному гуртожитку; 
другий етап – серед гуртожитків з відзначенням переможців і учасників 
3.4. Кожен етап Огляду-конкурсу проводиться відповідно до даного положення. 
3.5. Для участі в Огляді-конкурсі на всіх його етапах до оргкомітету необхідно подати: 
• паспорти гуртожитків (технічний, санітарно-гігієнічний); 
• положення про студентський гуртожиток навчального закладу; 
• список працівників: завідувачів гуртожитків (комендантів), вихователів (гуртожиток будівельного 

коледжу: вказати прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, освіту, стаж безпосередньої (педагогічної) 
роботи); 

• план та узагальнений досвід виховної роботи (роботи вихователя) в гуртожитках; 
• план роботи ради гуртожитків та протоколи засідань ради;  
• плани роботи та узагальнений досвід роботи гуртків та клубів, що працюють при гуртожитках; 
• матеріали, що висвітлюють щоденну роботу завідувача гуртожитку (коменданта), вихователя; 
• підбірку сценаріїв виховних заходів; 
• відеофільм (рекомендовано) до 10 хв., у якому відображено житлово-побутові умови, стан 

збереження майна у гуртожитках, умови для організації навчання і дозвілля студентської молоді, виховну 
роботу. 

До уваги беруться матеріали останніх двох років. 
Можуть бути подані інші матеріали, які більш детально розкривають систему виховної роботи в 

гуртожитках. 
3.6. Для проведення всіх етапів конкурсу наказом ректора ЖНАЕУ створюється відповідне 

журі, до складу яких входять представники ЖНАЕУ та Будівельного коледжу: ректор, директор, 



 

проректори, вихователі гуртожитків, керівники клубів та гуртків художньої творчості, представники 
органів студентського самоврядування та первинної профспілкової студентської організації. 

3.4. Оргкомітет забезпечує організацію проведення конкурсу, складає графіки огляду гуртожитків. 
3.5. Журі здійснює огляд гуртожитків і відповідно до встановлених критеріїв проводять 

оцінювання. 
4. Організація огляду-конкурсу 

4.1. Організаторами проведення огляду-конкурсу є: ректорат ЖНАЕУ, декани факультетів, 
відділ соціального та гуманітарного розвитку,студентський профком, студентська рада університету, 
коменданти гуртожитків. 

4.2. Для підготовки та проведення огляду – конкурсу створюється журі, склад якого затверджує 
ректор ЖНАЕУ. 

4.3. Організаційний комітет: 
4.3.1. Розробляє положення, порядок і умови проведення певного етапу конкурсу; 
4.3.2 Розглядає заявки на участь в огляді - конкурсі; 
4.3.3. організовує висвітлення огляду – конкурсу засобами масової інформації; 
4.3.4. нагороджує учасників огляду – конкурсу грамотами та дипломами. 

4.4. Організатори огляду – конкурсу залишають за собою право використовувати конкурсні 
матеріали з метою реклами та популяризації найкращого досвіду роботи, висвітлення в засобах 
масової інформації. 

 
5. Учасники огляду - конкурсу 

5.1. До участі в огляді – конкурсі запрошуються професорсько – викладацький склад 
університету, коменданти гуртожитків та студенти ЖНАЕУ. 

5.2. Віковий ценз для учасників огляду – конкурсу – необмежений. 
 

6. Умови участі, вимоги, завдання та критерії оцінювання. 
6.1. Огляд – конкурс проходитиме відповідно до даного Положення та Типового положення про 

гуртожитки.  
6.2. При визначенні переможців огляду – конкурсу будуть враховуватись такі критерії 

оцінювання: 
- забезпечення необхідними умовами для проживання,  
- забезпечення необхідними умовами для відпочинку,  
- забезпечення необхідними умовами побуту,  
- забезпечення необхідними умовами для фізичної культури. 
- дотримання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку; 
- чистота і порядок у кімнаті, де проживають студенти та в місць загального користування; 
- використання житлової площі та майні гуртожитку за призначенням; 
- забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку; 
- дотримання правил пожежної безпеки; 

6.3. Учасники можуть презентувати діяльність гуртожитків з урахування специфіки факультетів. 
 

7. Підбиття підсумків та визначення переможців огляду-конкурсу 
7.1. Оцінювання журі вноситься до Бланку оцінювання огляду-конкурсу, робляться висновки та 

приймається рішення щодо відзначення переможців (травень- червень, п.р.). 
7.2. Форми морального і матеріального заохочення учасників та переможців конкурсу на рівні 

навчального закладу визначає адміністрація ЖНАЕУ. 
7.3. Фінансове забезпечення організаційних заходів, пов’язаних із проведенням конкурсу, 

здійснюється за рахунок учасників конкурсу. 
7.4. Досвід діяльності гуртожитків, роботи працівників гуртожитків, що за результатами 

конкурсу визнано кращим, висвітлюється у засобах масової інформації та поширюється ЖНАЕУ. 
7.5. рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 
8. Фінансування 

8.1. Витрати на організую огляду-конкурсу та придбання бланків подяк та дипломів фінансуються 
за рахунок позабюджетних призначень та інших, не заборонених законом джерел фінансування. 



 

8.2. витрати на участь в огляді-конкурсі здійснюється за рахунок учасників. 
 

9. Заявка на участь у огляді-конкурсі 
9.1. форма заявки на участь у огляді-конкурсі: 
 

1. Гуртожиток________________________ 
2. Адреса:___________________________ 
3. Комендант ___________________________ 

(прізвище, ім’я ) 
4. Голова студентської ради гуртожитку______________________________ 

(прізвище, ім’я ) 
5.  Пропозиції до оргкомітету __________________________________________________________ 

 
9.2. заявки на участь в огляді-конкурсі за формою подаються до 18 травня 2017 року за адресою: 
відділ соціального та гуманітарного розвитку (корпус 4, каб. 107) або за електронною поштою 
vsgznau@ukr.net 
 
 

 
ПОГОДЖЕНО:  
голова профкому співробітників ЖНАЕУ  (підпис існує) Л.А. Суліменко 
 
голова студентського профспілкового комітету  (підпис існує) О.В. Лопатюк 
 
голова студентської ради університету    (підпис існує) В. В. Наумчук 
 
провідний юрисконсульт     (підпис існує) Н.М. Рихтер 
  
виконавець 
завідувач відділу  
соціального та гуманітарного  
розвитку ЖНАЕУ     (підпис існує)  Н.В. Харитонова 

mailto:vsgznau@ukr.net


 

Бланк оцінювання огляду-конкурсу 
«Гуртожиток – мій дім» 

 
ПІБ члена журі ______________________________________________________________________ 
 
Гуртожиток ______________________________________________________________________________________ 
Початок роботи журі ______________________________________________________________________ 
Завершення роботи журі ___________________________________________________________________ 

Бланки по завершенню оцінювання здаються до організаційного комітету (Харитонова Н.В.) 
 
№ Номінація    
     
     
     
     
     
 


