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1. Загальні положення
1.1. Дані Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти
Первомайського індустріально-педагогічного коледжу (далі – Коледж)
розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”,
“Про професійно-технічну освіту”, “Положення про організацію освітнього
процесу в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі” та Статуту
Первомайського індустріально-педагогічного коледжу.
1.2. Прийом до Коледжу проводиться згідно з Правилами прийому, які
розробляються відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти, які
щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України.
1.3. Здобувачами освіти в Коледжі є особи, що зараховані на навчання
наказом директора. Їм видається студентський квиток та залікова книжка
встановленого зразка.
1.4. Метою цих правил є визначення прав та обов’язків здобувачів освіти
Коледжу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у
закладах освіти.
1.5. Усі питання, що пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього
розпорядку, вирішує керівник Коледжу в межах наданих йому повноважень, а у
випадках, передбачених цими Правилами, за погодженням із Радою
студентського самоврядування Коледжу.
2. Права та обов’язки здобувачів освіти Коледжу
2.1. Особи, що навчаються в коледжі мають право на:
1) вибір форми навчання під час вступу до коледжу;
2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
3) трудову діяльність у позанавчальний час;
4) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих
прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку,
встановленому Міністерством освіти і науки України;
5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами та
спортивною базою Коледжу;
6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних
форматах з використанням технологій, що враховують обмеження
життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми
потребами);
7) користування
виробничою,
культурно-освітньою,
побутовою,
оздоровчою базами Коледжу;
8) забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк
навчання у порядку, встановленому законодавством;
9) участь у конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах,
представлення своїх робіт для публікації;
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10) участь у заходах з освітньої, спортивної, мистецької, громадської
діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому
законодавством порядку;
11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього
процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
13) участь у громадських об’єднаннях;
14) участь у діяльності органів громадського самоврядування та органів
студентського самоврядування коледжу;
15) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у
декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти
за кожним ступенем за державним замовленням;
16) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених
законодавством;
17) участь у формуванні індивідуального навчального плану;
18) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науководослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
19) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства;
20) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах,
закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих
функцій згідно із законодавством;
21) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів
на навчальний рік.
2.2. Особи, які навчаються у Коледжі за денною формою навчання за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання
стипендій у встановленому законодавством порядку.
2.3. Особи, що навчаються в коледжі, зобов’язані:
1) виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального графіку
навчання за його наявності), дотримуючись принципу академічної
доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти
для відповідного рівня освіти;
2) виконувати вимоги навчального плану у терміни, визначені графіком
організації навчального процесу;
3) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
4) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я
оточуючих, довкілля;
5) дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього
розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг
(за його наявності);
6) повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування)
стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових
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працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких
вони були особисто або про які отримали;
7) при неявці на заняття з поважних причин доводити цей факт до відома
куратора (соціального педагога) або завідувача відділенням, а у перший день
явки до коледжу надати документ встановленого зразка про причини пропуску
занять;
8) вчасно інформувати куратора (соціального педагога) або завідуючого
відділенням у разі неможливості з поважних причин складати (перескладати)
заліки та іспити, контрольні роботи тощо;
9) ощадливо ставитися до державного майна, підтримувати у належному
стані навчальні та житлові приміщення і їх обладнання,
10) допомагати підтримувати належний порядок на території, прилеглій до
коледжу;
11) бути дисциплінованими й охайними як у коледжі, так і поза ним;
2.4. Особам, що навчаються у Коледжі, забороняється:
- голосно розмовляти, шуміти в приміщеннях коледжу;
- без дозволу адміністрації коледжу вносити і виносити інвентар, різне
устаткування, матеріали та приладдя з аудиторій, лабораторій, майстерень і
кабінетів коледжу;
- користуватися мобільним телефоном під час навчальних занять,
виховних заходів;
- використовувати в якості одягу при відвідуванні навчальних занять
спортивні костюми або спортивні штани;
- палити у приміщеннях коледжу та місцях, не відведених для паління;
- сідати на столи, підвіконня, відкривати вікна;
- розклеювати на території коледжу і в навчальних корпусах оголошення
та наочну агітацію без дозволу адміністрації коледжу;
- псувати майно коледжу, робити на стінах, партах, столах малюнки і
написи;
- заходити до коледжу в брудному взутті;
- лускати насіння, смітити в приміщеннях коледжу і на території двору;
- використовувати вирази, що принижують гідність особистості, у тому
числі на ґрунті расового, етнічного або національного походження, на ґрунті
релігійного віросповідання або статі;
- використовувати непристойні жести і ненормативну лексику;
- поширювати непристойні матеріали або літературу, що містять
порнографічні зображення або ненормативну лексику;
- зберігати або вживати алкоголь, наркотики, з’являтися в стані
алкогольного або наркотичного сп’яніння в коледжі;
- брати участь у діях, які є злочином або ведуть до вуличних чи інших
безладів;
- зухвалою поведінкою в коледжі або поза його межами створювати
ситуації, які загрожують фізичному та моральному здоров’ю особистості, її
добробуту;
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ігри;

-

приводити в навчальні корпуси коледжу та гуртожиток сторонніх осіб;
приносити до коледжу гральні карти, грати на його території в азартні

- приносити до коледжу або використовувати газові балончики,
вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, піротехнику.
3. Заохочення та стягнення

3.1. За успіхи у навчанні, науковій і творчій роботі, активну участь у
розбудові студентського самоврядування та спортивному житті коледжу
здобувачам освіти Коледжу встановлюються наступні форми морального і
матеріального заохочення:
- присудження звання “Кращий студент року” у номінаціях: “За відмінні
успіхи у навчанні”, “За активну участь у розбудові студентського
самоврядування”, “За творчі досягнення”, “За спортивні досягнення”, “За
наукові досягнення”;
- оголошення подяки здобувачу освіти Коледжу або його батькам;
- нагородження Почесною грамотою;
- нагородження цінним подарунком;
- переведення на державну форму навчання згідно з Положенням про
організацію освітнього процесу в Первомайському індустріально-педагогічному
коледжі;
- нагородження грошовою премією;
- встановлення підвищених та персональних стипендій на навчальний
семестр згідно з чинним законодавством.
3.2. За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього
розпорядку директор коледжу може накладати дисциплінарне стягнення у
такому порядку:
1) зауваження;
2) догана.
3.3. Підставами для відрахування здобувача освіти з коледжу є:
1) власне бажання
2) завершення навчання за відповідною освітньою програмою;
3) переведення до іншого навчального закладу;
4) академічна неуспішність;
5) порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої
освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка
оплачує таке навчання;
6) стан здоров’я на підставі висновку МСЕК;
7) порушення навчальної дисципліни і даних Правил внутрішнього
розпорядку коледжу: вчинення аморального вчинку, не сумісного з
продовженням навчання у студентському колективі, за моральну образу або
використання нецензурної лексики під час спілкування з працівником Коледжу
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при виконанні ним службових обов’язків (за згодою з органами студентського
самоврядування);
8) відсутність на заняттях протягом 10 днів після їх початку на першому
курсі і не сповіщення навчальної частини про наявність поважної причини для
цього;
9) вирок суду, що набрав законної сили;
10) застосування фізичної сили та умисного нанесення побоїв або вчинення
інших насильницьких дій, які завдали іншим особам, що навчаються в коледжі
або працівникам коледжу фізичного болю або спричинили тілесні ушкодження
(за погодженням із студентським профспілковим комітетом коледжу).
11) інші випадки, передбачені законом.
3.3. Особа, відрахована з Коледжу до завершення навчання за освітньою
програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати
навчання, назви дисциплін, отримані оцінки.

