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ВИТЯГ 

 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

3.1. Полтавський фаховий кооперативний коледж дотримується усіх вимог 

законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх здобувачів відповідної поваги і 

дотримання правових норм. 

3.2. Коледж гарантує забезпечення рівних прав усім здобувачам освіти 

незалежно від їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та 

інших уподобань і сподівається, що взаємовідносини між самими здобувачами освіти, 

здобувачами і викладачами, а також здобувачами та іншими членами суспільства 

базуватимуться на взаємоповазі та загальновизнаних принципах культури, моралі і 

етики. 

3.3. Здобувачі освіти коледжу: 

- окремо і разом із персоналом закладу своєю достойною поведінкою й 

цілеспрямованою працею формують позитивний імідж коледжу; 

- поважно ставляться до викладачів, адміністрації, співробітників коледжу, 

чемно і терпляче поводяться зі своїми товаришами, завжди готові їм допомогти; 

- є чесними та відповідальними, ретельно готуються до практичних занять, 

докладають зусиль до своєчасного виконання всіх завдань, складання заліків та 

екзаменів; 

- активно займаються самостійною роботою, використовуючи методичні 

посібники, рекомендації викладачів, додатково опрацьовують нову літературу, 

використовують усі можливості для отримання необхідних знань; 

- відповідно до інтересів та уподобань беруть участь у науково-дослідній 

роботі, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, а також у культурно-

спортивній та інших видах суспільної діяльності; 

- вільно висловлюють свої погляди й переконання, якщо вони не зачіпають 

аналогічного права інших і не принижують їхньої людської гідності; 

- уникають створення конфліктних ситуацій, а в разі виникнення таких 

ситуацій врегульовують їх на засадах поваги й толерантності; 

- ведуть здоровий спосіб життя; 

- мають охайний та чистий вигляд, надають перевагу діловому стилю одягу і 

поведінки, що є традиційними для здобувачів освіти; 

- дотримуються Правил внутрішнього розпорядку коледжу; 

- дбайливо ставляться до майна, обладнання закладу, а також природного 

навколишнього середовища; 

- не спізнюються на заняття; 

- не провокують конфлікти та не вирішують їх за допомогою фізичної сили; 

- не з'являються на території коледжу в стані алкогольного сп'яніння; 

- не вживають наркотичні речовини; 

- не приносять на територію коледжу зброю, газові балончики та інші речі, 

що можуть зашкодити здоров'ю та життю людини; 

- не вживають нецензурну лексику; 



- не відвідують заняття в спортивному, відвертому та пляжному одязі. 

На заняття здобувачі вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого 

розкладу. 

3.4. Під час занять учасники освітнього процесу: 

- не шумлять, не відволікаються самі і відволікають інших від занять 

розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються заняття; 

- не заважають викладачу проводити заняття; якщо здобувач освіти хоче 

поставити питання викладачеві або відповісти на питання викладача, він піднімає 

руку; 

- не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

- у разі пропуску занять пред’явити класному керівнику медичну довідку або 

записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. 

3.5. Під час контролю знань здобувачі: 

- є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 

- розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела 

інформації); 

- не заважають іншим; 

- виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань. 

3.6. У бібліотеці здобувачі: 

- не знаходяться у верхньому одязі (в холодну пору року); 

- в читальному залі не розмовляють голосно, не користуються мобільними 

телефонами; 

- не роблять написи на книгах та посібниках, що належать коледжу, та не 

виривають із них сторінки; 

- компенсують вартість у випадку псування або втрати бібліотечної книги чи 

посібника. 

3.7. У комп'ютерній аудиторії учасники освітнього процесу: 

- не користуються технікою без дозволу викладача; 

- дотримуються правил техніки безпеки; 

- дотримуються тиші; 

- не вживають їжу та напої; 

- коректно поводяться між собою. 

3.8. У навчальному-ресторані (кухні-лабораторії) учасники освітнього процесу: 

- знаходяться з дозволу викладача або майстра виробничого навчання; 

- приходять на заняття у відповідному спецодязі; 

- виконують всі інструкції з техніки безпеки та охорони праці; 

- дбайливо користуються майном. 

3.9. У спортивній залі: 

- знаходяться тільки згідно з розкладом та з дозволу викладача; 

- займаються лише у спортивному одязі; 

- дотримуються правил техніки безпеки. 

3.10. Під час виховних заходів поза межами коледжу:  

- під час слідування до місця перебування та назад дотримуються правил 

дорожнього руху, не виходять на проїжджу частину; 

- без дозволу керівника групи не залишають місця перебування (у разі 

поганого самопочуття негайно повідомляють керівника групи); 

- дотримуються правил пристойної поведінки та виконують розпорядження 

керівника групи; 

- не торкаються незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.  

Палити на території Полтавського фахового кооперативного коледжу 

заборонено. 


