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Правила поведінки здобувачів освіти

Вижницького коледжу прикладного мистецтва

ім. В.Ю.Шкрібляка

1. Загальні положення

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти Вижницького коледжу прикладного мистецтва 
ім.В.Ю.Шкрібляка (далі -Коледж) розроблені на основі норм Конституції України, Законів 
України «Про фахову передвищу освіту», підзаконних актів чинного законодавства, 
локальних нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та Правилами 
внутрішнього розпорядку Коледжу.
1.2. Правила сприяють зміцненню навчальної дисципліни, підвищенню ефективності 
навчального процесу. Вони спрямовані на створення в коледжі умов, що сприяють 
успішному навчанню кожного студента, вихованню поваги до особистості та її прав, 
розвитку культури поведінки і навичок спілкування.
1.3. Правила є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.
1.4. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження директором коледжу і діють без 
обмеження строку (до внесення в них змін або прийняття нових Правил).

2.1. Нормою поведінки осіб, які перебувають на території Коледжу, є дотримання 
таких засад:

-  взаємна доброзичливість, вимогливість і повага між людьми, шанування особистої гідності 
людини, її прав, свобод і законних інтересів, національних і релігійних переконань, доброго 
імені Коледжу;

-  дотримання моральних і етичних норм;

-  сумлінне ставлення до навчання та праці;

-  дбайливе ставлення до об’єктів, території та майна.

2.2. У приміщеннях та на території Коледжу забороняється:

-  під час занять голосно розмовляти, шуміти, бігати по коридорах, умикати музику на 
території коледжу;

-  палити, продавати, зберігати й вживати алкогольні напої, наркотичні та психотропні 
речовини або їх аналоги;

-  перебувати у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;

-  грати в азартні ігри;

2. Загальні правила поведінки на території і в приміщеннях Коледжу



-  уживати ненормативну лексику;

-  проявляти будь-які форми насилля, булінгу, що принижують честь і гідність інших 
учасників освітнього процесу. Завдають шкоди їх психічному та фізичному здоров’ю, у тому 
числі з використанням засобів електронних комунікацій.

2.3. Студенти повинні стежити за своїм зовнішнім виглядом і приходити в Коледж 
охайними, акуратно одягненими та підтримувати гігієнічні вимоги. Рекомендується діловий 
стиль одягу.

3. Права здобувачів освіти

3.1. Студенти коледжу мають право на:

вибір освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час вступу до Коледжу;
-  безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
-  якісні освітні послуги;
-  справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
-  трудову діяльність у позанавчальний час;
-  безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами;
-  забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти в порядку, встановленому 
законодавством;
-  свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької, 
науково-технічної та іншої діяльності;
-  участь у діяльності органів самоврядування коледжу;
-  повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та 
гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 
пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувана освіти;
-  забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
-  отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
-  інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми 
потребами та із соціально вразливих верств населення.

4. Обов’язки здобувачів освіти

4.1. Студенти коледжу зобов’язані:

-  підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях, дотримуватися моральних, етичних норм;

-  виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану,відвідувати заняття;

-  виконувати у встановлені терміни усі види завдань, що передбачені навчальними планами 

і програмами;

-  дбайливо користуватись аудиторним обладнанням, меблями, комп'ютерною технікою, 

книжковим фондом, іншим майном.

-  дотримуватися законодавства України, Положення про коледж, Правил поведінки 

здобувана освіти, а також умов договору надання освітніх послуг (за його наявності);

-  дотримуватися правил проживання в гуртожитку; 

виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;

-  оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною спеціальністю;



-  бережливо ставитися до своїх документів (студентського квитка, залікової книжки, 

перепустки до гуртожитку тощо).

-  надавати перевагу класичному стилю при виборі одягу на час навчально-виховного 

процесу;

-  у разі нанесення майнових збитків коледжу або майну третіх осіб, за яке коледж несе 

відповідальність, студент відшкодовує останні в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України;

-  виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

-  поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, 

дотримуватися етичних норм.


