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Єдині вимоги  до студентів встановлюють норми поведінки студентів коледжу 

й покликані забезпечити успішну реалізацію концепції виховання, орієнтованої на 

виконання соціального замовлення з підготовки фахівців, а саме: створення в коледжі 

психологічного клімату, що сприяє успішному навчанню кожного студента, 

виховання поваги до особистості, розвиток культури поведінки і навичок 

спілкування. Виконання єдиних педагогічних вимог до студентів сприяє укріпленню 

дисципліни, організованості. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 

Правила поведінки здобувачів освіти базуються на законах України, постановах 

Кабінету Міністрів, органів місцевого самоврядування, Положення коледжу. 

1. Обов’язки  студентів: 

1.1. Систематично і глибоко оволодівати знаннями і практичними навичками, 

регулярно відвідувати заняття. 

1.2. Підвищувати свій культурний рівень. 

1.3. Брати участь у суспільно-корисній праці, займатися самоосвітою. 

1.4. Бути дисциплінованими та організованими, дотримуватися правил.  

1.5. Приходити  у коледж за 15-20 хвилин до початку занять, чистими і охайними, 

займати  своє робоче місце з першим дзвінком, готувати все необхідне навчальне 

приладдя до майбутнього заняття. 

1.6. Не приносити на територію коледжу зброю, в т.ч. ножі, вибухові, 

вогненебезпечні речовини, спиртні напої, сигарети, наркотичні засоби, а також 

токсичні речовини й пігулки з будь-якою метою і використовувати їх. 

1.7. Не  вживати  непристойні вирази і жести. 

1.8. Не йти з коледжу під час освітнього процесу без дозволу викладачів або 

керівника групи (за узгодженням з батьками). 

1.9. Надати керівнику групи довідку або записку від батьків ( або осіб, які їх 

замінюють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску занять більше 

трьох днів надати довідку з медичної установи. 



1.10. Проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Студенти 

поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопці – дівчатам. 

1.11. Поза коледжем поводитися так, щоб не принизити свою честь і гідність, не 

заплямувати добре ім’я коледжу. 

1.12. Берегти майно коледжу, дотримуватися чистоти і порядку на території коледжу. 

1.13. Втрачені або забуті речі, здати черговому, який знаходиться на першому поверсі 

коледжу, керівнику групи або адміністрації. 

1.14. Не допускати випадків булінгу у коледжі та за його межами. 

1.15. Користуватися гаджетами лише для навчання. 

1.16. Виконувати домашні завдання в терміни, встановлені програмою навчальної 

дисципліни. 

1.17. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти й письмове 

приладдя. 

2. Поведінка на заняттях. 

2.1. Студенти входять до навчальної аудиторії за дзвоником. Запізнюватися на 

заняття без поважних причин заборонено. 

2.2. Коли викладач входить в аудиторію, студенти встають, вітаючи викладача. Так 

само студенти вітають будь-якого дорослого, який увійшов до аудиторії під час 

занять. 

2.3. Під час заняття не можна ходити по аудиторії без дозволу викладача, голосно 

розмовляти, кричати, відволікатися самому й відволікати інших одногрупників 

від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються заняття. 

2.4. Заняття у коледжі проводяться за кабінетною системою. За кожною групою 

закріплено аудиторію, в якій група відповідає за збереження санітарного стану 

та майна. 

2.5. Якщо під час заняття студенту необхідно вийти з аудиторії, то він повинен 

попросити дозволу у викладача. 

2.6. Студент на занятті зобов’язаний виконувати всі вимоги викладача. 

2.7. Під час відповіді на запитання викладача студент повинен відповідати голосно, 

виразно, зрозуміло. 

2.8. Якщо студент хоче поставити питання викладачеві або відповісти на питання, 

він піднімає руку. 

2.9. На занятті студент має право поставити питання викладачеві , якщо не зрозумів  

матеріал під час пояснення. 

2.10. На заняття фізичної культури, фізичного виховання студенти приходять у 

спортивній формі та спортивному взутті. Студенти ,звільнені від занять, 

обов’язково присутні в залі. 

2.11. Дзвінок про закінчення заняття надається для викладача. Тільки коли викладач 

оголосить про закінчення занять, студенти мають право залишити аудиторію. 



2.12.  Студент має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання 

при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми 

заняття. 

2.13. Студенти зобов’язані знати й дотримуватися правил техніки безпеки під час 

занять, так і після їх закінчення. 

3. Поведінка студентів до початку, на перервах та після занять. 

3.1. Під час перерви студент зобов’язаний: 

 підтримувати чистоту і порядок у коледжі; 

 при зустрічі з викладачами, батьками, дорослими відвідувачами коледжу 

студенти вітаються і звільняють дорогу; 

 забороняється вживати непристойні вирази й жести, шуміти, заважати 

відпочивати іншим, жувати гумку. 

3.2. Час перерви – особистий час кожного студента. Він може його проводити на свій 

розсуд, але не повинен заважати іншим. 

3.3. Під час перерви студенти можуть вільно пересуватися по коледжу, окрім тих 

місць, де їм заборонено знаходитись в цілях безпеки. 

3.4. Під час перерв забороняється бігати по коледжу, по сходах, поблизу віконних 

отворів, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор. 

3.5. Під час перерви забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, 

застосовувати фізичну силу. 

3.6. У коледжі та на його території категорично забороняється тютюнопаління та 

вживання алкогольних напоїв. 

3.7. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях. 

3.8. На перервах студенти можуть звернутися до керівника своєї навчальної групи за 

допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії. 

4. Рекомендації до зовнішнього вигляду студентів. 

4.1. У коледж студенти повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню 

особистості у суспільних місцях. Стиль одягу-діловий, класичний.  

4.2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури на інших заняттях 

недоречний. 

4.3. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і 

суспільства. 

4.4. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття. 

4.5. Знаходитися в коледжі у верхньому одязі без особливих на те причин не 

дозволяється. 

5. Чергування у закріплених аудиторіях. 

5.1. За кожною навчальною групою закріплено аудиторію (навчальний кабінет), в 

якому протягом року підтримується порядок та належний санітарний стан, 

відповідно до графіку.  

5.2. Щодня черговими студентами здійснюється прибирання аудиторії ( у 

позаурочний час). 



6. Прикінцеві положення. 

6.1. Студенти не мають права під час знаходження на території коледжу і при 

проведенні заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе 

та навколишніх. 

6.2. За порушення цих Правил та Положень коледжу студенти притягуються до 

відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення: 

 усне зауваження; 

 виклик самого студента або з батьками на засідання адміністративної ради; 

 відшкодування батьками студента, завданої ним шкоди. 

6.3. Ці правила розповсюджуються на всіх студентів коледжу і є обов’язковими для 

виконання на всій території коледжу, а також під час усіх заходів, що 

проводяться в коледжі. 


