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1. Обов’язки студентів
Студенти зобов’язані:
– систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями та
практичними навичками з обраної спеціальності;
– підвищувати свій культурний рівень;
– відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом і виконувати у
встановлені терміни всі види завдань, передбачені навчальним планом і
програмами;
– постійно примножувати духовну й фізичну досконалість;
– самостійно вивчати визначені навчальним планом теми;
– дотримуватись правил внутрішнього розпорядку коледжу;
– дотримуватись правил поведінки в громадських місцях;
– виконувати «Єдині педагогічні вимоги»;
– дотримуватись засад здорового способу життя, палити тільки в
спеціально відведеному для цього місці;
– дотримуватись законодавства України в галузі освіти.
2. Педагогічні вимоги до студентів
2.1 Вимоги до студентів під час занять, до і після нuх:
– з’являтись у коледжі до початку занять;
– витирати взуття і знімати головний убір, увійшовши до навчального
корпусу коледжу;
– перебувати на заняттях без верхнього одягу протягом осінньозимового періоду;
– зайняти своє місце за партою і підготувати необхідне навчальне
приладдя до дзвінка на заняття;
– після дзвінка на заняття заходити в аудиторію студентам, які
запізнились, можна після отримання письмового дозволу завідуючого
відділенням; у випадку його відсутності, студент зобов’язаний повідомити
про це викладача, з дозволу якого може бути присутнім на занятті; однак
протягом дня студент повинен отримати такий дозвіл і надати його
викладачеві до початку наступного заняття з цього предмету;
– у разі відсутності студента на заняттях через хворобу або з інших
поважних причин, необхідно надати відповідний документ (довідка, видана
за підписом лікаря, реєструється у медпункті коледжу);

– до початку занять черговим студентам повідомляти викладача про
готовність аудиторії й групи до заняття;
– на початку заняття старостам груп надавати викладачеві рапортичку з
прізвищами та ініціалами відсутніх студентів;
– дотримуватись форми вітання з викладачами «Добрий ранок! /
Добрий день!», підвівшись із місця й відповівши на нього;
– не тримати на парті зайвих предметів, окрім зошитів і підручників,
які знаходять в закритому вигляді на краю парти і відкриваються у разі
потреби з дозволу викладача;
– під час проведення занять забороняється користуватися засобами
мобільного зв’язку, гаджетами тощо без дозволу викладача;
– сидіти за партою рівно і спокійно, дотримуючись правил етикету;
– відповідати, підвівшись зі свого місця, стоячи обличчям до товаришів
і надавши конспект викладачеві;
– під час опитування з місця підвестись, стояти рівно, не спираючись;
– у ході опитування не заважати одногрупникам підказуванням і
доповненням; виправляти його відповіді тільки після піднесення руки з
дозволу викладача;
– наполегливо й сумлінно оволодівати знаннями, на занятті бути
уважним, активним і небайдужим;
– за потреби звертатися до викладача з питанням, піднявши руку та
спитавши у нього дозволу;
– виходити з аудиторії дозволяється тільки після оголошення про
закінчення заняття викладачем;
– перед виходом із аудиторії привести своє робоче місце до порядку;
– останніми з аудиторії виходять чергові, перевіривши, чи не залишив
хтось зі студентів свої речі, чи вимкнене світло та витерта дошка;
– на перервах у приміщенні коледжу не галасувати, не бігати,
дотримуватись загального порядку, беззаперечно виконувати вимоги
чергових викладачів і студентів;
– під час зустрічі з працівниками та гостями коледжу – вітатися;
– коридорами і східцями ходити спокійно, не бігаючи і не галасуючи.
2.2. Вимоги до студентів під час виконання лабораторних робіт і
практичних занять в кабінетах та лабораторіях коледжу й на базових
підприємствах:
– пройти інструктаж з техніки безпеки, розписатися в журналі обліку
інструктажів, суворо дотримуватись правил і норм з техніки безпеки та
протипожежного захисту, передбачених для спеціальних лабораторій,
кабінету, цеху або дільниці базового підприємства;
– на початку виконання лабораторної роботи або практичного завдання
уважно ознайомитись з інструкцією, методичними рекомендаціями
проведення роботи, принципом дії обладнання і безпечними методами його
експлуатації; зібрати схему, вузол тощо; після перевірки обладнання і
дозволу викладача перейти до самого процесу виконання подальших робіт;

– охайно оформляти звіти з лабораторних і практичних робіт, здавати
їх на перевірку викладачеві в кінці заняття або у визначені ним терміни;
– студент, який не надав на перевірку звіти за результатами проведення
двох робіт чи завдань, до виконання наступних допускається тільки з дозволу
завідуючого відділенням;
– студент, який не виконав лабораторну роботу або практичне
завдання, зобов’язаний у визначені викладачем терміни відпрацювати їх,
надавши на перевірку звіт за встановленою формою;
– працювати тільки на закріпленому за студентом робочому місці; не
ходити по лабораторії, кабінету під час навчальних занять;
– у кінці заняття навести лад на своєму робочому місці, здати
інструменти й навчальну літературу;
– під час проведення занять на базових заводах суворо дотримуватися
правил техніки безпеки під час руху територією підприємства і його цехами,
не відволікатися, не відставати від групи, виконувати всі вказівки викладача.
2.3. Вимоги до студентів під час проходження практики в
майстернях коледжу і на базових заводах:
– до початку роботи уважно вислухати інструктаж з техніки безпеки,
розписатися в журналі обліку інструктажів і суворо дотримуватися правил та
норм з техніки безпеки;
– для виконання роботи одягнути спецодяг і головний убір; залежно від
роботи, яка виконується, і виду обладнання – індивідуальні засоби захисту,
слідкувати за їх станом, за необхідності – змінювати;
– уважно вислухати інформацію майстра щодо переліку робіт, які
необхідно виконати на робочому місці, тем для вивчення, видів домашнього
завдання та звітних матеріалів;
– на початку роботи перевірити наявність, справність інструмента,
пристосувань і обладнання, у разі виявлення несправності доповісти майстру;
– працювати на несправному обладнанні із несправним інструментом
категорично забороняється;
– вмикати верстати без дозволу майстра суворо заборонено;
– дбайливо ставитись до верстатів, інструментів й технічної
документації;
– після закінчення роботи обов’язково привести до ладу робоче місце
та здати його майстру;
– чітко дотримуватись внутрішнього розпорядку роботи майстерні;
– під час виробничої практики на базовому заводі пройти інструктажі
ввідний та на робочому місці з техніки безпеки і протипожежного захисту та
суворо їх дотримуватись;
– не порушувати виробничу і технологічну дисципліни, неухильно
виконувати вказівки майстра виробничої дільниці й керівника практики,
виконувати виробничі завдання;
– дотримуватись внутрішнього розпорядку підприємства, брати
активну участь у громадському житті трудового колективу.

2.4. Вимоги до студентів під час користування бібліотекою та
читальним залом:
– суворо дотримуватись установлених правил користування
бібліотекою, а також її нічним абонементом;
– дбайливо ставитись до книжкового фонду бібліотеки, не робити
заміток в книгах, не загинати сторінки, не виривати аркуші;
– дотримуватись тиші, створюючи сприятливу навчальну атмосферу;
– студенти, які порушили правила користування бібліотекою,
притягуються до дисциплінарної й матеріальної відповідальності;
– у кінці навчального року всі книги, взяті для користування на
абонементі, повертаються до бібліотеки, інформація про що фіксується в
обхідному листі.
2.5 Вимоги до студентів під час користування локальною мережею
та Інтернетом
Ресурси локальної мережі коледжу та підключення до Інтернету
повинні використовуватися виключно з освітньою та науковою метою;
використання великих обсягів інформації, яка не має безпосереднього
відношення до навчального процесу, є порушенням правил користування
ресурсами локальної мережі та Інтернету.
Ресурси локальної мережі коледжу та підключення до Інтернету
можуть бути використані тільки для цілей, які не суперечать законодавству
України.
Користувач мережі не повинен допускати передачі, поширення або
збереження будь-яких матеріалів й інформації, заборонених законодавством,
а також будь-яких інших дій, що:
– суперечать чинному законодавству або регулюючим актам,
включаючи порушення авторських прав;
– призводять до розголошення конфіденційної державної і комерційної
інформації без дозволу на це власника інформації;
– призводять до розпалення расової та національної нетерпимості;
– призводять до поширення порнографії і т.п. з використанням
локальної мережі та Internet;
– призводять до масового розсилання (поширення) матеріалів
рекламного, інформаційного або комерційного змісту користувачам
локальної мережі й інших мереж;
– перешкоджають нормальній працездатності комунікаційного чи
іншого обладнання локальної мережі, заважають нормальній працездатності
мережевих служб інших ПК у мережі;
– призводять до зміни конфігурації параметрів протоколу TCP/ІР ПК
(зокрема IP-адреси) без узгодження з адміністрацією мережі;
– призводять до несанкціонованого доступу до захищених паролями
мережевих ресурсів (принтерів, дисків із файлами тощо), які не дозволені
даному користувачеві для використання власником цього ресурсу або
адміністрацією мережі;

– призводять до використання програм підбору паролів інших
комп’ютерів мережі;
– призводять до створення або розповсюдження будь-яких типів
комп’ютерних вірусів.
Користувачам дозволяється:
– одержувати доступ до загальних мережевих ресурсів, які схвалені до
використання адміністрацією мережі для даного користувача;
– використовувати мережеві ресурси інших ПК мережі, які відкриті
власником ресурсу для загального використання, доступ до яких не
обмежений паролями;
– використовувати мережеві ресурси інших ПК мережі, доступ до яких
дозволений власником цього ресурсу для даного користувача;
– надавати ресурси свого ПК для спільного використання;
– одержувати доступ до веб-серверів Інтернету зі своїх ПК та приймати
від них необхідну інформацію (http-доступ);
– одержувати додаткові сервіси Інтернету за узгодженням з
адміністрацією мережі та з дозволу керівника структурного підрозділу, за
яким закріплений даний ПК.
У випадку порушення дійсних вимог це може призвести до обмеження
можливостей використання мережевих ресурсів конкретному користувачеві,
покарання з боку адміністрації коледжу та дій, передбачених чинним
законодавством.
2.6. Вимоги до студентів, які мешкають у гуртожитку та приватних
квартирах:
– систематично дотримуватись режиму дня;
– суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
– надавати перепустку під час входу до гуртожитку;
– утримувати в порядку своє ліжко, меблі, робоче місце; дбайливо
ставитись до інвентарю гуртожитку;
– регулярно, у визначені строки, змінювати постільну білизну;
– чітко виконувати правила користування і безпеки під час експлуатації
електронагрівальних й електропобутових приладів, газових плит,
водопровідної і каналізаційної мереж, телевізійної й радіоапаратури;
– піклуватися про санітарний стан секцій і кімнати та затишок у них;
– бути ввічливим до співмешканців, не заважати їм шумом, грою на
музичних інструментах, створенням несприятливої атмосфери тощо;
– брати активну участь у всіх заходах, які проводяться в гуртожитку;
– виконувати всі вимоги і вказівки адміністрації й ради гуртожитку та
чергового викладача;
– забороняється знаходитись стороннім особам у кімнатах гуртожитку,
розпивати спиртні напої, палити; вмикати на повну потужність
радіотелевізійну апаратуру;
– у кінці навчального року здати постільні речі, зробити необхідний
ремонт кімнати (побілити, поклеїти, пофарбувати), підписати обхідний лист.

2.7. Вимоги до поведінки студентів у їдальні та буфеті коледжу:
– перед прийманням їжі помити руки;
– у порядку черги замовити обрані страви;
– дотримуватись правил етикету за столом, прибрати зі столу
використаний посуд і віднести його у визначене місце;
– виконувати вимоги керівництва їдальні і чергового викладача;
– про всі зауваження щодо якості приготування їжі й дотримання
порядку в їдальні інформувати адміністрацію їдальні та коледжу.
2.8. Вимоги до поведінки студентів на зборах, лекціях, вечорах та
інших масових заходах:
– у визначений час з’являтись на заходи (збори, лекції, вечори тощо);
– виконувати розпорядження голови зборів або відповідальних за
організацію заходу осіб;
– під час зборів, доповіді, лекції, концерту поводитися культурно, не
розмовляти, не заважати своєю поведінкою оточуючим;
– дотримуватись правил протипожежної безпеки, не курити.
2.9. Вимоги до поведінки студентів на вулицях, у міському
транспорті та інших громадських місцях:
– суворо дотримуватись правил і норм поведінки в громадських місцях;
– дотримуватись правил правопорядку і законності, з гідністю і честю
нести звання студента коледжу;
– поводити себе скромно і пристойно, не завдавати неприємностей
оточуючим – не штовхатися, не кричати, не розмовляти голосно;
– вибачитися, якщо потурбував кого-небудь;
– вітатися під час зустрічі;
– у громадському транспорті дотримуватися правил проїзду і своєчасно
за нього платити;
– людям похилого віку, інвалідам, пасажирам із дітьми поступатися
місцем.
2.10. Вимоги до зовнішнього вигляду і мови студентів:
– з’являтися в коледжі у чистому одязі, завжди мати при собі чисту
хустинку;
– суворо дотримуватися робочої і спортивної форми одягу на
виробничій практиці та заняттях фізичною культурою;
– зачіски повинні бути скромними й охайними;
– слідкувати за мовою своєю і товаришів, уміти викладати свої думки
чітко, ясно, точно, не вживаючи зайвих та лайливих слів.
3. Відповідальність студентів за порушення навчальної дисципліни
і внутрішнього розпорядку
За порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

– зауваження (робляться викладачем, куратором, адміністрацією
коледжу);
– догана;
– відрахування з коледжу.
Дисциплінарні стягнення, за виключенням зауваження, накладаються
наказом директора навчального закладу.
Відрахування з коледжу застосовується як крайній спосіб покарання за
грубе порушення дисципліни та академічну неуспішність.

