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1. Загальні положення 

     1.1. Огляд-конкурс на кращу студентську кімнату в гуртожитку (далі – Огляд-

конкурс) Малинського фахового коледжу (далі – Коледж) за житлово-

побутовими умовами та забезпеченням умов для навчання і організації дозвілля 

молоді, спрямований на виявлення недоліків та поліпшення умов проживання, 

навчання і організації дозвілля іногородніх студентів коледжу. 

 1.2. Організатори Огляду-конкурсу: Рада студентського самоврядування,  Рада 

гуртожитку та вихователі. 

1.3. Метою Огляду-конкурсу є виявлення та розповсюдження 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. 

1.4. За підсумками Огляду-конкурсу проводиться рейтинг кімнат студентського 

гуртожитку коледжу за житлово-побутовими умовами та забезпечення умов для 

навчання і організації дозвілля молоді. 

 

2. Завдання Огляду-конкурсу 

2.1. Завданнями Огляду-конкурсу є: 

• поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово- 

побутових умов та для організації самопідготовки і дозвілля студентської 

молоді; 

• стимулювання активної участі студентської молоді в організації 

свого дозвілля та формування здорового способу життя; 

• виявлення недоліків житлово-побутових умов у кімнатах 

студентського гуртожитку; 

• поліпшення житлово-побутових умов у кімнатах студентського 

гуртожитку, умов для навчання та відпочинку; 

• покращання стану збереження майна; 

• удосконалення діяльності студради гуртожитку. 

 

3. Порядок проведення Огляду-конкурсу 

 3.1. Огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку Коледжу 

проводиться в березні-квітні поточного навчального року. 

1 етап – «Краща кімната поверху» (30 березня поточного навчального 

року); 

2 етап – (підсумковий) «Краща кімната гуртожитку» (30 квітня 

поточного навчального року). 

 

4. Критерії оцінки участі в Огляді-конкурсі 

 4.1. Організаторами Огляду-конкурсу проводяться наступні 

організаційні заходи: 

• розробляється і затверджується перелік критеріїв і шкала їх 

бальної оцінки (Додаток 1); 

• затверджується склад незалежної рейтингової комісії, до якої 

входять представники від співробітників і здобувачів освіти Коледжу; 

• комісія на основі розроблених критеріїв визначає кращу кімнату 



поверху та гуртожитку; 

• переможці нагороджуються подяками та  пам'ятними подарунками; 

• результати проведення рейтингу висвітлюються на сайті Коледжу; 

4.2. Оцінюючи кімнати, слід звернути увагу на: 
• санітарно-гігієнічний стан кімнати та приміщень поверху 

(умивальники, туалети, душові тощо); 

• організацію правильної експлуатації наявної матеріально-технічної 

бази кімнати і забезпечення її збереження (інструкції користувань, правила 

тощо); 

• забезпечення умов для навчання й відпочинку здобувачів освіти; 

• організацію та проведення ремонтів. 

 

5. Рекомендований склад комісії Огляду-конкурсу 

 5.1. Комісія для проведення 1 етапу: 

голова комісії: 
завідувач гуртожитку; 

члени комісії: 

• вихователі; 

• культорганізатор; 

• голова студентської ради гуртожитку; 

• голова студентського ради коледжу. 

 5.2 Комісія для проведення 2 етапу: 

голова комісії: 
• заступник директора з виховної роботи; 

члени комісії: 

• вихователі; 

• голова студентської ради гуртожитку; 

• голова студентської профспілки; 

• голова студентського ради коледжу. 

 

6. Підведення підсумків 

 6.1.  Огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку Малинського 

фахового коледжу проводиться на кожному поверху гуртожитку. Після 

відбіркового туру за поданням студентської ради гуртожитку Комісія обирає 

кращу кімнату в гуртожитку. 

 6.2. Форми морального і матеріального заохочення переможців 

Огляду-конкурсу на кращу кімнату гуртожитку у всіх етапах визначають 

адміністрація та студентська рада Коледжу. Також можуть залучатися спонсори 

та благодійні фонди. 

 6.3. Досвід діяльності мешканців кімнати-переможниці, що за 

результатами Огляду-конкурсу визнано кращою, висвітлюється на 

інформаційному стенді гуртожитку. 

 
Положення розглянуто та схвалено на засіданні Студентської ради коледжу, протокол № 

___ від “___” ________  2021 року  
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Додаток 1 

Перелік основних критеріїв 

Визначення рейтингу кімнат гуртожитку 

Малинського фахового коледжу, 

 шкала балів для оцінювання 

 

№ з/п Критерії Макс. 

оцінка 

Факт. 

оцінка 

1. Підтримання необхідного санітарного стану в 
кімнаті: 

  

1.1. Санітарно-гігієнічний стан кімнати 40  

1.2. Зовнішній стан кімнати 30  

1.3. Озеленення кімнати 30  

1.4. Освітленість кімнати 20  

2. Інтер’єр, оформлення кімнати 40  

3. Дотримання мешканцями кімнати техніки 
протипожежної безпеки 

40  

4. Наявність, укомплектованість і утримання м’якого 
та твердого інвентарю 

  

4.1. Укомплектованість необхідною кількістю меблів 40  

4.2. Утримання в належному стані м’якого інвентарю 40  

5. Участь у забезпеченні чергування на поверхах 
гуртожитків 

30  

 

Примітка: 

1. Оцінка виставляється від 0 до максимальної кількості балів по шкалі 

залежно від стану утримання кімнат відповідно до пунктів рейтингу. 

2. Оцінюючи самотужки відремонтовані студентами кімнати, необхідно 

додати до позицій рейтингу 25 балів. 

3. Не враховуються у рейтинг кімнати, які були відремонтовані за 

рахунок коледжу. 
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