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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дане Положення регламентує проведення огляду-конкурсу (далі -  огляд- 
конкурс) на визначення кращої кімнати студентського гуртожитку Глухівського 
агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ.

1.2. Огляд-конкурс проводиться щорічно протягом навчального року і 
завершується підведенням підсумків та визначенням переможців до Дня знань.

1.3. Організатори конкурсу: студентські ради гуртожитків, органи студентського 
самоврядування, адміністрація інституту.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ.

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;

• реалізація програми ДУ НМЦ «Агроосвіта» - «Гуртожиток -  наш дім».
• стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого 

дозвілля та формування здорового способу життя;
• виявлення недоліків житлово-побутових умов у кімнатах (блоках) 

студентських гуртожитків інституту;
• поліпшення житлово-побутових умов у кімнатах (блоках) студентських 

гуртожитків інституту, умов для навчання та відпочинку;
• покращання стану збереження майна інституту.



ІП. УЧАСНИКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ.

3.1. Учасниками огляду-конкурсу на звання «Краща кімната гуртожитку №... 
Глухівського агротехнічного інституту ... навчального року» автоматично є всі 
студенти, що проживають у студентських гуртожитках інституту.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ.

4.1. Ради гуртожитків не рідше ніж раз на місяць з бирають дані по кожній кімнаті, 
оцінюють та узагальнюють їх.

4.2. Не пізніше 10 червня, кожен голова ради гуртожитку подає до студентського 
самоврядування інституту пропозиції, щодо кращої кімнати гуртожитку.

4.3. Голова органів студентського самоврядування, разом з членами студентського 
самоврядування (не менше трьох членів) разом з вихователем та комендантом 
гуртожитку в обов’язковому порядку на протязі трьох робочих днів відвідують 
кімнати, які подані головами студентських рад гуртожитків, після чого приймають 
остаточне рішення, щодо надання кімнаті статусу «Краща кімната гуртожитку 
№...», який зберігається за кімнатою на протязі наступного навчального року.

4.4. Остаточне рішення органів студентського самоврядування подається на 
затвердження директору інституту, про що видається відповідний наказ.

4.5. Показники за якими здійснюється визначення кращої кімнати гуртожитку:
1) санітарний стан кімнати;
2) естетичне оформлення кімнати;
3) наявність журналу санітарного стану кімнати, правильність його 

оформлення, наявність у ньому лише оцінок«5», або ж «4» та «5».
4) енергозбереження (лампочки «економки», утеплення вікон та дверей тощо);
5) організація місць для навчання проживання та відпочинку;
6) зберігання майна;
7) відгуки коменданта та вихователя;
8) відсутність у студентів, які проживають у кімнаті порушень дисципліни та 

Правил внутрішнього розпорядку. Дану інформацію органи студентського
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самоврядування за своїм усним або письмовим запитом отримують від 
заступника директора з виховної роботи.

V. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ.

5.1. Відзначення переможців огляду-конкурсу на кращу кімнату студентського 
гуртожитку інституту проводиться директором інституту під час проведення 
урочистостей до Дня Знань.

5.2. Переможці огляду-конкурсу нагороджуються дипломами та цінними 
подарунками.



X
5.3. Крім диплома та цінного подарунка органи студентського самоврядування та 
адміністрація інституту може застосовувати до переможців огляду-конкурсу інші 
види заохочення.

5.4. Фінансування огляду конкурсу може здійснюватися за рахунок спеціального 
фонду інституту або з джерел не заборонених чинним Законодавством України.

/
Заступник директора 
з виховної роботи С.О. Журба


