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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МЛИНІВСЬКОГО

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

1. Загальні правила поведінки
1.1.Правила поведінки здобувачів освіти базуються на законах України 

«Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», постановах Міністерства освіти 
та науки, Статуті Млинівського технолого-економічного фахового коледжу.

1.2.Здобувач освіти приходить до коледжу за 15-20 хвилин до початку 
занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує 
все необхідне навчальне приладдя.

1.3. Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з 
коледжу та його території в урочний час.

1.4. У разі пропуску занять до 3-х днів здобувач освіти зобов’язаний 
пред’явити класному керівнкику академічної групи довідку або пояснення 
батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі 
пропуску більше трьох днів здобувач освіти зобов’язаний представити довідку 
з медичної установи.

1.5.Здобувані освіти бережуть майно коледжу, акуратно ставляться як до 
свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території 
навчального закладу.

1.6.Здобувані освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, 
повинні здати їх вахтерові, який знаходиться на першому поверсі коледжу.

1.7.3добувачам освіти суворо забороняється:
- приносити на територію коледжу з будь-якою метою і використовувати 

будь-яким способом зброю, в т. ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини, 
спиртні напої, сигарети, наркотики й інші одурманюючі засоби й отрути;

- вживати ненормативну лексику, непристойно жестикулювати;
- застосовувати методи фізичного та психічного насильства;
- застосовувати фізичну силу для з’ясування стосунків, залякувати інших 

учасників освітнього процесу, знущатися над ними;
- виконувати будь-які дії, що матимуть небезпечні наслідки для оточення;
- палити в приміщеннях навчального закладу та на його території.
1.8.Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашнє завдання в 

терміни, встановлені навчальною програмою.
1.9.Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове 

приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг, засоби індивідуального 
захисту.



2. Поведінка на заняттях  

2.1.Під час занять не можна шуміти, відволікатися і відволікати інших 

здобувачів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються 

безпосередньої теми.  

2.2.Здобувачам освіти забороняється тримати на парті і користуватися 

телефоном та різними гаджетами, без дозволу на те викладача; займатися 

сторонніми справами під час занять.  

2.3. Якщо під час заняття здобувачу освіти необхідно вийти з аудиторії, 

то він повинен попросити дозволу у викладача.  

2.4.Якщо здобувач освіти хоче поставити запитання викладачу або 

відповісти на запитання викладача, він піднімає руку.  

2.5.Здобувач освіти має право у коректній формі відстоювати свою думку, 

переконання, брати участь в обговоренні різних питань.  

2.6.Забороняється без дозволу викладача вставати з-за парти, ходити по 

аудиторії та виходити з неї. 

2.7.Під час практичних і лабораторних робіт кожен здобувач освіти 

дотримується правил техніки безпеки при виконанні цих видів робіт.  

 

3. Поведінка здобувачів освіти до початку і після закінчення занять, 

на перервах  

3.1.Час перерви між заняттями наданий здобувачам освіти для 

відпочинку, харчування, спілкування з друзями, можливості перейти в іншу 

аудиторію відповідно до розкладу навчальних занять. Головна вимога – не 

заважати іншим.  

3.2.Під час перерви здобувачам надається можливість вільно 

переміщатися навчальним закладом, за винятком небезпечних місць.  

3.3.Під час перерви забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в 

інших місцях, не пристосованих для бігу.  

3.4.Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися 

предметами і застосовувати фізичну силу, вчиняти бійки.  

3.5.Забороняється паління тютюну, вживання спиртних напоїв, 

наркотичних та психотропних речовин.  

3.6.Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на 

підвіконнях чи виглядати у відчинені вікна.  

3.7.На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного 

керівника, чергового викладача, адміністрації коледжу за допомогою, якщо 

проти них здійснюються протиправні дії.  

3.8.Після дзвінка на заняття здобувачі освіти не затримуються у 

коридорах, а прямують до вказаної у розкладі аудиторії і готуються до заняття.  

3.9.Здобувачі освіти дбають про чистоту навчального закладу і не 

засмічують коридори, їдальню та вбиральні.  

3.10. Під час перерви здобувач зобов’язаний:  

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;  

- вийти з аудиторії на вимогу викладача;  

- підкорятися вимогам чергового здобувача освіти та викладача.  

 

 



4. Поведінка здобувачів у їдальні  

4.1.Здобувачі освіти користуються їдальнею відповідно до графіка 

відвідування їдальні та затвердженого режиму харчування.  

4.2.Під час прийому їжі в їдальні належить дотримуватися хороших 

манер і поводитись пристойно.  

4.3.Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні, 

не розмовляти під час обіду.  

4.4.Здобувачі освіти повинні прибрати стіл після вживання їжі. 

4.5.Дбайливо ставитись до майна їдальні.  

4.6.Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.  

4.7.У їдальні забороняється бігати, штовхатися та кричати.  

 

5. Рекомендації щодо зовнішнього вигляду здобувачів  

5.1.До навчального закладу здобувачі освіти повинні приходити в одязі 

довільного стилю.  

5.2.Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до 

самого себе і суспільства.  

5.3.Носити спортивний одяг на інших заняттях недоречно.  

5.4.Перебувати в коледжі у верхньому одязі без особливих та не причин 

не дозволяється.  

 

6. Дисциплінарні стягнення за порушення правил поведінки  

6.1.За неодноразове порушення правил поведінки у навчальному закладі 

до здобувачів застосовуються дисциплінарні стягнення у вигляді офіційного 

звернення відповідно до Законодавства України.  

6.2. Відповідно до законодавства України, до здобувачів освіти 

застосовується стягнення у разі виявлення в них чужих речей.  

6.3. Батьки здобувачів освіти, які завдали збитків майну закладу освіти 

або чужому майну, несуть матеріальну відповідальність.  

6.4.За порушення вимог п.1.7. цих Правил педагогічна рада може 

прийняти рішення про відрахування з числа здобувачів освіти коледжу.  


