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Ці  Правила внутрішнього розпорядку для студентів КЗ «Харківський 

фаховий вищій художній коледж» (в подальшому «коледж») – локальний 

нормативний акт, який регламентує у відповідності з діючим законодавством 

України основні обов`язки та відповідальність студентів, організацію 

навчального процесу, а також інші питання, пов`язані з підтриманням 

трудової та навчальної дисципліни. 

 

                           ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Ці правила складені у  відповідності  із законом України «Про фахову 

передвищу освіту»,  Статутом коледжу і іншими нормативниму актами. 

2. Основу внутрішнього розпорядку коледжу сладає свідоме і сумліне 

використання студентами своїх навчальних та виробничих обов’язків, 

дбайливе ставлення до майна коледжу. 

3. Трудова та навчальна  дисципліна в коледжі забезпечувається 

створенням необхідних організаційних і економічних умов для 

ефективного навчання та на основі поваги людської гідності студенів 

та викладачів.  

4. Усі питання, пов’язані з дотриманням Правил внутрішнього 

розпорядку, вирішуються адміністрацією коледжу в межах своєї 

компетенції у відповідності з даними Правилами та чинним 

законодавством України. 

 

 ОСНОВНІ  ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

 

Студенти коледжу зобов’язані:  

- виконувати вимоги Статуту і Правил внутрішнього розпорядку; 

- знати і виконувати правила техніки безпеки та пожежної безпеки на 

теоретичних і практичних заняттях; 

- бути присутніми, старанно й активно брати участь у всіх заняттях та 

заходах, передбачених навчальним планом; 

- сумлінно й у строк виконувати навчальні завдання; 

- додержуватись і підтримувати дисципліну та правил поведінки. 
      

Правила поведінки для студентів 

1. При вході викладачів в аудиторію, кабінет студенти вітають їх 

вставанням до моменту дозволу викладачів сідати. 

2. Під час навчальних занять студенти зобов’язані уважно слухати 

пояснення викладачів та відповіді однокурсників, не розмовляти і не 

займатися сторонніми справами, виконувати усі вказівки 

викладачів, при питаннях та відповідях вставати й сідати тільки з 

дозволу викладача, заходити та виходити під час занять із аудиторії 

студенти можуть лише з дозволу викладача. 

3. Студентам, звільненим від занять, тими, хто запізнився чи 

відпросився із особистих причин, забороняється відволікати  інших 



студентів гучними розмовами, пересуванням по коридорах, 

кабінетах. 

4. Під час занять у кабінетах і аудиторіях, а також під час виробничої 

практики студенти повинні користуватися тільки тими навчальними 

посібниками та інструментами, котрі вказані керівником заняття, 

поводитись з ними дбайливо й дотримуватися правил техніки 

безпеки. 

5. Студент зобов’язаний берегти власність коледжу. 

6. При неявці на заняття через хворобу чи інших поважних причин 

студент зобов’язаний у триденний строк повідомити про це 

кураторові або завідувача відділення. У випадку відсутності 

можливості будь якого зв’язку з куратором і викладачем студент 

зобов’язаний повідомити інформацію через однокурсників. При 

вилікуванні студент надає довідку встановленого зразка із 

лікувально-профілактичного закладу. 

7. У кожній групі наказом директора призначається староста групи. 

Староста групи працює під керівництвом куратора. В обов’язки 

старости групи входить підтримання дисципліни в групі, своєчасне 

отримання і розподіл серед студентів підручників і навчальних 

посібників, допомога кураторові групи в організації та проведенні 

масових і інших заходів, призначення чергового по групі. 

8. У приміщенні коледжу забороняється: 

- ходіння у верхньому одязі та головних уборах; 

- гучна розмова, шум під час занять; 

- паління та вживання алкоголю. 

 

РОБОЧИЙ ЧАС І ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Аудиторні навчальні заняття в коледжі проводяться за таким графіком: 
 

№ 

пари  

Час занять  Тривалість перерви  

1пара 9.00 – 9.45   05хв.  
  9.50-10.35   05хв.  

2пара 10.40-11.25  05хв.  
 11.30-12.15   

12.15 - 13.05        50хв.   (Велика  перерва) 

3пара 13.05-13.50   05хв.  
 13.55-14.40   05хв.  

4пара 14.45-13.30   05хв. 

 15.35-16.20  05хв. 

5пара 16.25-17.10  05хв. 

 17.15- 18.00  
      
    Навчальні заняття  в коледжі проводяться за учбовим розкладом, 

складеному у відповідності з навчальними планами та затвердженими 



директором. Учбовий розклад вивішується у приміщенні коледжу на 

видному місці. 

 

ЗАОХОЧЕННЯ  ЗА УСПІХИ  В РОБОТІ  І НАВЧАННІ 

      За успіхи в навчальній та громадській роботі такі заходи  заохочення 

студентів: 

-  оголошення подяки директора коледжу; 

-  нагородження цінним подарунком або грошовою премією; 

-  нагородження похвальною грамотою. 

Заохочення оголошується у наказі, доводиться до відома студентів. Витяг із 

наказу про заохочення зберігається о особистій справі студента. Студентам, 

які домоглися відмінних результатів у навчанні, може призначатися 

підвищена стипендія відповідно до «Положення про призначення стипендії 

студентам коледжу». 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ 

   У випадку умисного псування майна студенти несуть матеріальну і 

адміністративну відповідальність згідно законодавства України. 

      За порушення навчальної дисципліни, Правил внутрішнього 

розпорядку та норм поведінки до студентів можуть бути застосовані такі  

дисциплінарні стягнення: 

- зауваження (робиться викладачем, куратором, адміністрацією коледжу); 

-  догана; 

- сурова догана; 

-  відрахування з коледжу. 

       Дисциплінарні стягнення оформлюються наказом директора коледжу. 

Дисциплінарні стягнення застосовуються до студентів безпосередньо за 

виявлення провини. 

 

Студент може бути відрахований з коледжу з таких причин: 

1. За власним бажанням. 

2. У зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу. 

3. За станом здоров`я на підставі медичного висновку. 

4. За невиконання навчального плану із спеціальності у встановлені 

строки з неповажної причини. 

5. За грубе порушення Статуту коледжу, Правил внутрішнього 

розпорядку. 

6. За невідвідування занять, що складає понад 30% навчального часу, й 

без поважної причини. 

7. За порушення умов договору (для студентів, які навчаються за 

контрактом). 

8. За вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, паління на 

території коледжу чи гуртожитку та участь у бійках. 

Відрахування здійснюється рішенням педради та оформляється наказом 

директора коледжу. Особі, відрахованій з коледжу, видається академічна 

довідка. 


