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Про введення в дію 

Положення про огляд-конкурс 

на кращий навчальний корпус 

 

 

 

З метою виявлення кращої організації навчально-виховного процесу, 

побутових умов для студентів і науково-педагогічних працівників, активізації 

діяльності комендантів навчальних корпусів, кафедр, деканатів факультетів, 

дирекцій навчально-наукових інститутів НУБіП України та на виконання 

рішення вченої ради університету (протокол № 4 від 26.11.2014 р.) 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Увести в дію «Положення про огляд-конкурс на кращий навчальний 

корпус Національного університету біоресурсів і природокористування 

України» (далі − Положення) з 1 грудня 2014 р. 

2. Начальнику навчального відділу Зазимко О.В. довести зміст 

Положення до відома директорів ННІ, деканів факультетів, завідувачів кафедр і 

науково-педагогічних працівників університету. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної і 

виховної роботи Квашу С.М. 

 

Ректор, 

доктор педагогічних наук, професор                             С. Ніколаєнко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: Зазимко О.В. 

Тел.: 531-36-64 



1. Загальні питання 

Огляд-конкурс на кращий навчальний корпус  Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (далі – Конкурс) 

проводиться з метою виявлення кращої організації навчально-виховного 

процесу, побутових умов для студентів і науково-педагогічних працівників, 

активізації діяльності комендантів навчальних корпусів, кафедр, деканатів 

факультетів, дирекцій навчально-наукових інститутів. 

 

2. Завдання Конкурсу 

Завданнями Конкурсу є:  

- визначення кращого навчального корпусу, що має якісні умови для 

проведення навально-виховного процесу; 

- вдосконалення навчально-виховного процесу, створення належних 

умов для його проведення, активізація діяльності адміністративно-господарчих 

органів навчальних корпусів і університету; 

- стимулювання збереження майна навчальних корпусів;  

- поширення кращого досвіду щодо організації навчально-виховного 

процесу, побутових умов для студентів і науково-педагогічних працівників.  

 

3. Умови проведення Конкурсу 

У Конкурсі беруть участь навчальні корпуси №№ 1, 2, 4-12, 15, 17 НУБіП 

України. 

Склад Комісії з визначення переможця Конкурсу затверджується наказом 

ректора університету. Тим же наказом призначаються терміни проведення 

Конкурсу. 

Переможці Конкурсу визначаються за критеріями, що наведені у додатку. 
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4. Підведення підсумків та нагородження 

Форми морального і матеріального заохочення переможців Конкурсу 

визначають адміністрація університету та профспілкова організація 

співробітників НУБіП України. 

Нагородження: 

за І місце: 

- перехідний кубок; 

- грамота; 

- придбання на розвиток матеріальної бази навчального корпусу на суму 

5000 грн.; 

за ІІ місце: 

- грамота; 

- придбання на розвиток матеріальної бази навчального корпусу на суму 

3000 грн.; 

за ІІІ місце: 

- грамота; 

- придбання на розвиток матеріальної бази гуртожитку на суму 1500 грн.. 
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 Додаток 

   Навчальний корпус № _____ 

Критерії оцінки участі в огляді-конкурсі на кращий навчальний корпус 

НУБіП України 

№ 

п/п 
Критерії Оцінювання, бали 

І. Загальний стан навчального корпусу та території навколо нього 

 
Незадовільно 

(0) 
Задовільно 

(5) 
Добре 

(10) 
Відмінно 

(15) 

1.1 
Зовнішній вигляд 

навчального корпусу (фасад) 
 

   

 

1.2 

Територія біля навчального корпусу: 

 
Незадовільно 

(0) 
Задовільно 

(2) 
Добре 

(4) 
Відмінно 

(6) 

- наявність і стан газону     

- наявність і стан квіткових 

клумб 
 

   

- наявність і стан місць для 

відпочинку 
 

   

- наявність і стан місць для 

куріння 
    

- відсутність сміття на 

території 
    

- стан бордюрів та дерев на 

закріпленій території 
 

   

- наявність і стан огорожі  

навколо навчального корпусу 
 

   

- відсутність машин на  

місцях, не відведених для 

паркування 

 

   

- наявність місць для 

паркування автомашин 
 

   

- наявність і стан освітлення 

території навколо навчального 

корпусу і входу до нього 

 

   

 Разом по розділу І  
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ІІ. Стан і наявність матеріальної бази навчального корпусу 

2.1 Пропускна система 

Не функціонує  

(0) 

Функціонує  

(5) 

 
 

2.2 

Стан: 
Незадовільно 

(0) 
Задовільно 

(2) 
Добре 

(4) 
Відмінно 

(6) 

- озеленення     

- фойє та коридорів     

- загально естетичне враження     

У середньому за показником  

2.3 

Наявність і стан місця для 

чергового по навчальному 

корпусу 

    

2.4 
Наявність пожежних виходів 

та їх функціонування 
    

2.5 
Наявність інвентарю для 

прибирання території 
    

2.6 

Наявність і утримання в 

робочому стані обладнання 

пожежної безпеки 

    

2.7 

Стан деканатів у 

навчальному корпусі: 

Незадовільно  

(0) 

Задовільно 

(5) 

Добре  

(10) 

Відмінно  

(15) 

    

- стенд оголошень деканату     

- наявність розкладу занять     

- стан меблів у кімнаті     

- наявність Wi-Fi (мережі)     

- телефону і оргтехніки     

- косметичний ремонт     

- наявність місця для 

приймання студентів та 

відвідувачів 

    

- наявність скриньки довіри     

- наявність стенду досяг-нень 

студентів з навчальної, 

наукової, культурно-

виховної роботи. 

    

- загальне естетичне враження     

У середньому за 

показником 
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2.8 

Стан викладацьких кімнат 

та завідувачів кафедр у 

навчальному корпусі: 

Незадовільно 

 (0) 

Задовільно 

(5) 

Добре 

(10) 

Відмінно 

(15) 

- стан меблів у кімнаті     

- наявність Wi-Fi (мережі)      

- наявність телефону і 

оргтехніки 
 

   

- загальне естетичне враження     

- косметичний ремонт     

- наявність стенду складу 

кафедри 
 

   

- наявність розкладу занять     

У середньому за показником  

2.9 

Стан лекційних аудиторій 

навчального корпусу: 
Незадовільно 

 (0) 

Задовільно 

(5) 

Добре 

(10) 

Відмінно 

(15) 

- стан меблів у аудиторії     

- достатність посадкових 

місць для потоку студентів 
 

 
  

- наявність оргтехніки 

(проектор, інтерактивна 

дошка) 

 

   

- стан дошки для крейди або 

для фломастера 
 

   

- стан освітлення     

- наявність стендів, плакатів, 

та інших наочних посібників 
 

   

- косметичний ремонт     

- загальне естетичне враження     

У середньому за показником  

2.10 

Стан навчальних аудиторій: 
Незадовільно  

(0) 

Задовільно 

(5) 

Добре  

(10) 

Відмінно  

(15) 

- стан меблів у аудиторії     

- достатність посадкових 

місць для групи студентів 
 

   

- наявність оргтехніки (проек-

тор, інтерактивна дошка) 
 

   

- стан дошки      

- стан освітлення     
- наявність стендів, плакатів 

та інших наочних посібників     

- косметичний ремонт     

- загальне естетичне враження.     

У середньому за показником  
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2.11 

Стан навчальних 

лабораторій: 
Незадовільно  

(0) 

Задовільно 

(5) 

Добре 

(10) 

Відмінно 

 (15) 

- косметичний ремонт     

- наявність посадочних місць 

на групу чи підгрупу 
 

   

- наявність та стан 

лабораторного обладнання  
 

   

- наявність оргтехніки 
(проектор, інтерактивна 
дошка) 

 
   

- стан дошки для крейди або 

для фломастера 
 

   

- наявність стендів, плакатів, 
та інших наочних посібників     

- стан освітлення     

- стан техніки безпеки та 

пожежної безпеки 
 

   

У середньому за 

показником 
 

2.12 

Стан кімнат, не задіяних у 

навчальному процесі: 
Незадовільно  

(0) 

Задовільно 

(2) 

Добре  

(4) 

Відмінно  

(6) 

- використання за цільовим 

призначенням; 
    

- косметичний ремонт;     

- санітарний стан;     

- освітлення;     

- стан техніки безпеки;     

- стан пожежної безпеки.     

У середньому за показником  

2.13 

Стан туалетів: Незадовільно  

(0) 

Задовільно 

(2) 

Добре  

(4) 

Відмінно  

(6) 

- загально-естетичне 
враження;     

- косметичний ремонт;     

- стан освітлення;     

- стан сантехніки.     

У середньому за показником  

 Разом по розділу ІІ  
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IIІ. Стан документації навчального корпусу 

3.1 

Наявність паспорта навчального 

корпусу та відповідність його змісту 

вимогам чинного законодавства  

Відсутній 

(-2) 

Є в наявності 

(2) 

 
 

 

3.2 

Документообіг навчального корпусу: Відсутній 

(-5) 

Є в наявності 

(5) 

1. Документи на вахті, журнал передачі 

зміни вахтера 
  

2. У коменданта навчального корпусу:   

- журнал реєстрації вхідної і вихідної 

документації 
 

 

- журнал з техніки безпеки і пожежної 

безпеки 
 

 

- облік та закріплення майна за 

навчальним корпусом 

(інвентаризаційний опис) 

 

 

 Разом по розділу IIІ  

 Всього  

 

 

Члени комісії  

________________________________________________     
(П.І.П.)        (підпис) 

 
 

________________________________________________     
(П.І.П.)        (підпис) 

 
 

________________________________________________     
(П.І.П.)        (підпис) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


