
Додаток № 2 

         до постанови президії ради КМОППОіНУ 

         № _____ від 22.09.11 р. 

Критерії оцінки 

проведення міського огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток  

вищого навчального закладу м. Києва ІІІ-IV рівня акредитації  

№№ Критерії оцінування 
Незадовільно 

(1-3 бали) 

Задовільно 

(4-6 балів) 

Добре 

(7-10 балів) 

1 2 3 4 5 

Загальні вимоги: 

1.  

Паспорт гуртожитку:  

загальна житлова площа гуртожитку______ кв. м, 

фактично проживає студентів ________ чол. 

Не   відповідає  

санітарним нормам 

Не   повністю відповідає 

санітарним нормам 

Відповідно  до  

санітарних норм 

2.  Озеленення, охайність і освітлення території Незадовільно Задовільно Добре 

3.  Зовнішній вигляд гуртожитку  Незадовільно Задовільно Добре 

4.  
Забезпечення кадрами для роботи в гуртожитку 

відповідно до штатного розпису 
Не  забезпечений 

Часткове  кадрове 

забезпечення 

Належне  кадрове 

забезпечення 

5.  
Дотримання норм утримання на одного мешканця 

згідно з санітарними правилами та типовими 

нормами облаштування  

Не  забезпечено  Частково  забезпечено  Забезпечено  

6.  
 Дотримання санітарної норми житлової площі на 

одного мешканця (6 кв. м)  
100 % перенаселення 50 % перенаселення  Згідно санітарних норм 

7.  
Стан утримання мереж водопостачання,  

водовідведення та каналізації 
Незадовільно Задовільно Добре 

8.  Стан утримання електричних мереж  Незадовільно Задовільно Добре 

9.  
Стан освітлення  місць загального користування 

(коридорів, сходів тощо) 

Не  відповідають 

санітарним правилам 

Частково  відповідають 

санітарним правилам 

Відповідають  санітарним 

правилам 

10.  
Наявність доступу мешканців гуртожитку 

(кімнат) до мережі Інтернет та їх стан 
Відсутній  Незадовільна  якість Якість  задовільна 

Організація перепускного режиму та безпека проживання мешканців 

11.  Організація перепускного режиму в гуртожитку Вахтери    ---------------- 
Договір  з органами МВС 

або охоронною орг-цією 

12.  Можливість оперативного виклику внутрішньої Додатково «гаряча кнопка» + 5 балів 



ДНД, СБ чи міліції   

13.  Відеонагляд на вахті гуртожитку та зовні  Додатково + 5 балів 

Утримання приміщень загального користування: 

14.  Облаштування  вестибюлів з вітальнею і місцем 

для чергового та куточком наочної агітації 
Стан  незадовільний Частково облаштовано Облаштовано  

15.  
Обладнання  кухні  (1 конфорка, 1 мийка,              

1 стіл-шафа – з розрахунку на  10  осіб) 
Стан  незадовільний 

Часткове  забезпечення та 

облаштування відповідно 

до санітарних правил 

Стан  відповідає типовим 

нормам облаштування, 

санітарним правилам 

16.  Доступ студентів до кухонь 6 годин на добу 10 годин на добу Цілодобово  

17.  
Наявність кімнати для прання (або пральна 

машина з розрахунку 1 на 100 осіб)  
Кімната не обладнана 

Є кімната з умовами для 

прання 

Обладнана пральними 

машинами 

18.  
Наявність кімнати для прасування та чистки 

одягу (дошка для прасування, праска електрична)  

Кімната не обладнана  

або  відсутня 

Кімната частково 

обладнана 

Обладнана дошкою та 

праскою 

19.  
Наявність кімнати для самопідготовки (столи 

читацькі, стільці) 
Відсутня  Обладнана частково Обладнана  

20.  
Наявність кімнати для проведення культурно-

масових заходів,  нарад (зборів) 
Відсутня  Обладнана частково Обладнана  

21.  Наявність кімнати для занять спортом Відсутня  Обладнана частково Обладнана  

Організація торгового, побутового та медичного обслуговування: 

22.  
Наявність у гуртожитку буфету або кафе  Відсутня  Працює буфет Працює кафе 

23.  
Наявність приміщення камери схову для 

зберігання особистих  речей мешканців 

Відсутня  або утримується 

в незадовільному стані 

Наявні, утримуються в 

задовільному стані 

Відповідають   типовим 

нормам облаштування 

24.  
Наявність ізолятору (ліжко, постільна білизна, 

кімнатний термометр, шафа для медикаментів, їх 

наявність та дотримання  термінів зберігання) 

Відсутній  або не 

відповідає типовим 

нормам облаштування 

Наявний, частково, 

відповідає типовим 

нормам облаштування 

Відповідає  санітарним 

правилам та типовим 

нормам облаштування 

Санітарно-гігієнічні приміщення: 

25.  Стан утримання умивальників згідно із 

санітарними норми та якість ремонту приміщення 
Незадовільно Задовільно Добре 

26.  
Стан утримання санвузлів  згідно із санітарними 

норми та якість ремонту приміщення 
Незадовільно Задовільно Добре 

27.  Стан утримання душових згідно із санітарними Незадовільно Задовільно Добре 



норми та якість ремонту приміщення 

28.  Доступ студентів до душових 6 годин на добу 10 годин на добу Цілодобово  

Дотримання санітарно-гігієнічних норм: 

29.  
Наявність гарячої води  Відсутня  Подається  нерегулярно Регулярно  подається 

30.  
Щоденне прибирання місць загального 

користування 
Відсутнє  Проводиться нерегулярно Щоденне 

31.  
Проведення санітарних днів (не менше ніж 1 раз 

на місяць) 
Не  проводяться Проводиться  нерегулярно Проводиться  регулярно 

32.  
Заміна  постільної білизни  (не менше ніж 1 раз на 

7 днів) 
Не  проводяться Проводиться  нерегулярно Проводиться  регулярно 

33.  
Наявність санітарного журналу, його ведення, 

реагування на записи 
Не  ведеться 

Наявний, записи  ведуться 

нерегулярно 

Ведеться, 

забезпечено належне 

реагування на записи 

Виховна робота адміністрації, органів студентського самоврядування та її якість, своєчасність та результативність: 

34.  План роботи вихователя гуртожитку (соціального 

працівника, куратора від факультету)  
Робота не проводиться  

Робота проводиться 

нерегулярно 

Робота проводиться згідно 

з планами 

35.  
Робота  студентської ради, санітарно-побутової 

комісії (журнали, акти санперевірок, стенди-

екрани санітарного стану) 

Відсутня, не проводиться 

 

Частково проводиться 

 

робота  організована на 

належному рівні 

36.  
Оформлення стендів наочної агітації органів 

студентського самоврядування та профспілкового 

комітету студентів 

Не  оформленні Оформленні  частково Оформлені  

37.  
Організація роботи в гуртожитку гуртків, клубів, 

об’єднань за інтересами тощо  
Не  проводиться Проводяться  рідко Проводяться  регулярно 

38.  
Облік та закріплення майна за тими, хто 

проживає в кімнаті 

Облік  не налагоджений, 

відсутнє закріплення 

Майно  закріплене,  

слабкий контроль за його 

збереженням 

Майно закріплене, 

здійснюється контроль за 

його збереженням 

Робота адміністрації, органів студентського самоврядування, первинної профспілкової організації  

студентів ВНЗ щодо створення належних умов у гуртожитку. Дотримання Правил внутрішнього розпорядку: 



39.  

Положення про студентський гуртожиток ВНЗ, 

узгоджене з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою 

організацією студентів 

Положення не 

погоджується 

Положення  

погоджується частково 

Положення  

погоджується 

40.  

Погодження списків на проживання в гуртожитку 

з органами студентського самоврядування та 

первинною профспілковою організацією 

студентів 

Не  погоджується 
Списки   

погоджується частково 

Списки   

погоджується 

41.  

Ведення журналу ознайомлення мешканців з 

Правилами внутрішнього розпорядку в 

гуртожитках та правилами техніки безпеки, 

наявність розпису  

Журнал  не ведеться 
Журнал  ведеться не 

систематично 

Робота  організована на 

належному рівні 

42.  
Ведення журналу перевірки (відвідування) 

гуртожитку представниками адміністрації, обліку 

індивідуальної роботи 

Відвідування   не 

організовано, 

журнал не ведеться 

Робота  організована 

задовільно 

Робота  організована на 

належному рівні 

43.  
Ведення журналу  технічних неполадок 

обладнання гуртожитку та відмітки про їх  

усунення 

журнал не ведеться 
журнал ведеться не 

періодично 

робота організована на 

належному рівні 

44.  
Наявність ордерів на поселення студентів до 

гуртожитку 
Ордери  відсутні ----------------------- 

Ордери  є на всіх 

мешканців 

45.  

Факти використання приміщень для проживання 

студентів гуртожитку не за призначенням 

(розміщення підрозділів навчального закладу, 

інших організацій) 

Надаються  Частково  надаються Не  надаються 

46.  

Пристосування навчальних  та жилих приміщень 

для інвалідів з обмеженими фізичними 

можливостями (наявність пандусів, ліфтів, 

кнопок виклику чергового тощо)  

Не  пристосовані Пристосовані  частково 
Пристосовані, 

відповідають вимогам 

47.  

Наявність і утримання в робочому стані 

необхідного обладнання із забезпечення 

протипожежної безпеки та організація 

інформування студентів з цих питань (наявність 

куточка техніки безпеки) 

Відсутнє  або не 

відповідає типовим 

нормам облаштування 

Наявне, частково 

відповідає типовим 

нормам 

облаштування 

Відповідає  типовим 

нормам 

облаштування 

48.  

Залучення органів студентського самоврядування  

та профспілкової організації студентів до 

вирішення соціально-побутових проблем у 

гуртожитках 

Не  залучаються 

Залучаються,  

проте активно не 

співпрацюють 

Активно  

співпрацюють 



 


