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Положення про конкурс  

 «Краща кімната гуртожитку Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про конкурс на кращу кімнату гуртожитку 

Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв (далі - Академія) 

розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 

р. № 1556-VII, Статуту Національної академії керівних кадрів культури та 

мистецтв. 

1.2. Конкурс на кращу кімнату гуртожитку Національної академії 

керівних кадрів культури та мистецтв (далі - Академія) проводиться з метою 

дотримання санітарно-побутових умов, умов навчання і відпочинку 

студентської молоді та спрямований на активізацію роботи у формуванні 

здорового способу життя та активної життєвої позиції молодих громадян 

України. В конкурсі можуть брати участь всі студенти денної форми 

навчання, які проживають у гуртожитку. 

1.3. Конкурс проводиться щорічно протягом навчального року і 

завершується підведенням підсумків та визначенням переможців у червні 

місяці. 

1.4. Конкурс проводиться у два етапи: 

- І етап – до 1 червня поточного року визначається краща кімната в 

кожному гуртожитку; 

- ІІ етап – до 15 червня загальноакадемічний (завершальний). 

Конкурсна комісія Академії підводить підсумки і визначає кращу кімнату 

гуртожитку Академії серед переможців І етапу.  

 

2. Конкурсна комісія 

2.1. Для проведення конкурсу на кращу кімнату гуртожитку Академії 

формуються конкурсні комісії: конкурсна комісія Академії та конкурсна 

комісія Інституту. 





Додаток 

 

Критерії оцінювання кімнати гуртожитку 

 

Критерій оцінювання Кількість балів 

    

Санітарний стан кімнат 0- 10 

Художньо-естетичне оформлення 0 - 5 

Обладнання та устрій кімнати 0 - 3 

Стан збереження майна в кімнаті 0- 10 

Активність проживаючих у проведенні різноманітних 

заходів в гуртожитку 
0 - 5 

Дотримання Правил проживання у студентському 

гуртожитку  

0 - 5 

 

Підтримання порядку у місцях загального користування 

(участь у чергуванні на поверсі, кухні) 
0- 5 

 


