


 

  

- приходити на заняття вчасно і не залишати аудиторії без дозволу викладача;  

- виконувати всі академічні завдання і роботи у визначені терміни;  

- активно готуватися до занять і брати участь у роботі під час занять, при цьому 

даючи можливість іншим студентам робити свій внесок у навчальний процес;  

- бути уважним до потреб і прав інших студентів щодо користування 

бібліотечними фондами, комп'ютерними ресурсами;  

 

- додержуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки;  

- оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;  

- дбайливо ставитися до майна Коледжу, інших юридичних та фізичних осіб, 

зокрема, тих де відбувається проведення виїзних навчальних занять, навчальної 

та виробничої практик;  

- додержуватися санітарно-гігієнічних норм;  

- не порушувати заборони, регламентації та обмеження, що вводяться даними 

Правилами.  

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, 

відраховуються із Коледжу. - в триденний термін після виходу на навчання 

після хвороби здати документ про тимчасову непрацездатність (довідку) у 

денний відділ або класному керівникові; 

- писати заздалегідь заяву на звільнення від занять у разі крайньої необхідності 

на ім’я завідувача відділення (терміном до двох днів) або на ім’я заступника 

директора (терміном від трьох днів). 

 

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, 

дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного 

семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з 

кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії.  

Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються 

такими, що одержали незадовільну оцінку. Студенти коледжу можуть 

переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання 

навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу 

у разі втрати права на відстрочку від неї, при навчанні чи стажуванні в освітніх 

і наукових установах іноземних держав, тощо). Студентам, які перервали 

навчання відповідно до положення щодо надання академічної відпустки, 

надається академічна відпустка.  

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з навчального закладу, 

здійснюється в канікулярний період. Поновлення студентів у міжсесійний 

період проводиться, виключно, на підставі письмового дозволу Міністерства 

освіти і науки України; 

4.3.За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього трудового 

розпорядку Коледжу директор навчального закладу може накласти 

дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із навчального 

закладу.  

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з Коледжу 

здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту», цих правил та 

інших чинних, на момент відрахування, нормативно-правових документів.  

4.4. Студент може бути відрахований: 

- за власним бажанням; 



- за невиконання навчального плану (незадовільне складання іспитів ) графіка 

навчального процесу (пропуски занять); 

- за порушення умов Договору, в т.ч. за несплату за навчання протягом терміну, 

обумовленого ним; 

- за появу у навчальних корпусах та аудиторіях Коледжу, бібліотеці, на 

території навчального закладу, за місцем проходження навчальної та 

виробничої практик у нетверезому стані, у стані наркотичного, наркотичного 

або токсикологічного сп'яніння;  

 

- за вироком суду, що вступає в законну силу;  

- за протиправне застосування фізичної сили, інших форм насильства та умисне 

нанесення удару, побоїв або вчинення інших протиправних насильницьких дій, 

які завдали іншим студентам чи працівникам навчального закладу фізичного 

болю, принизили їх честь та гідність або спричинили тілесні ушкодження;  

- за моральну образу або використання нецензурної лексики під час 

спілкування зі працівниками навчального закладу при виконанні ними своїх 

службових чи посадових обов'язків;  

- за азартні ігри у службових приміщеннях чи на території навчального закладу;  

- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил 

внутрішнього трудового розпорядку Коледжу (за рішенням Педагогічної ради ).  

4.5.Студентам Коледжу, під час перебування на території та у приміщеннях 

навчального закладу заборонено:  

-голосно розмовляти, шуміти, гучно вмикати мобільні телефони на перервах;  

- користуватись мобільним телефоном під час аудиторних занять;  

- розмовляти з питань організації та проведення навчання з викладачами чи 

іншими працівниками Коледжу сидячи, якщо на те не буде даний відповідний 

дозвіл викладача чи іншого уповноваженого працівника навчального закладу;  

-без дозволу адміністрації Коледжу вносити і виносити інвентар, устаткування, 

матеріали і прилади з аудиторій, лабораторій, кабінетів Коледжу; 

- використовувати, як одяг, при відвідуванні аудиторних занять (крім занять з 

фізичної культури) спортивні костюми, пляжний одяг, для відпочинку;  

- палити у приміщеннях Коледжу ;  

- сідати на столи, підвіконня, відкривати вікна; 

- псувати меблі, обладнання, приміщення написами і малюнками будь якого 

змісту; 

- смітити, лускати насіння в приміщеннях і на території Коледжу; 

- використовувати вирази, що принижують гідність особистості, у тому числі на 

расовому, етнічному або національному ґрунті, на ґрунті релігійного        

нетерпимості;  

- використовувати ненормативну лексику і непристойні жести;  

- вживати і мати при собі під час перебування у навчальному закладу 

алкогольні напої, наркотичні засоби чи прекурсори, з'являтися до навчального 

закладу у стані алкогольного, наркотичного, наркоманічного чи 

токсикологічного сп'яніння;  

- умисно створювати ситуації, які загрожують фізичному та моральному 

здоров'ю інших осіб та добробутові;  

- приносити до навчального закладу і використовувати газові балончики, 

вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, піротехніку, отруйні 

речовини електронні сигарети, кальян.  
 


