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1. Загальні правила поведінки 

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти Львівського медичного фахового 

коледжу післядипломної освіти (далі Коледж) базуються на основних засадах 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», 

Статуту Коледжу. 

1.2. Правила внутрішнього розпорядку сприяють зміцненню навчальної 

дисципліни, підвищенню ефективності навчального процесу. Вони спрямовані 

на створення в Коледжі умов, що сприяють успішному навчанню кожного 

здобувача освіти, вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури 

поведінки і навичок спілкування. 

1.3. Головний обов’язок здобувача освіти – наполегливо засвоювати знання 

та практичні навички з обраного фаху. 

1.4. Навчаючись в коледжі, здобувач освіти зобов’язаний дотримуватися 

Правил поведінки Коледжу, а також умов договору про надання освітньої 

послуги; 

1.5. Незнання Правил внутрішнього розпорядку не звільняє від 

відповідальності за їх порушення. 

1.6. Спірні питання, пов’язані з дотриманням Правил поведінки, 

вирішуються директором, адміністрацією коледжу та органами студентського 

самоврядування відповідно до наданих їм повноважень. 

 

2. Загальні правила навчального процесу 

2.1. Навчальні заняття в Коледжі проводяться за розкладом відповідно до 

навчальних планів, затверджених у встановленому порядку. 

2.2. Розклад навчальних занять складається щосеместрово не пізніше, ніж за 

2 дні до початку семестру, оприлюднюється на дошці оголошень та на сайті 

коледжу. 

2.3. Заняття проводяться спареними академічними годинами. Студент, який 

запізнився на пару, може бути допущений в аудиторію тільки з дозволу 

викладача. Тривалість академічної пари: 1 година 20 хв. Після академічної пари 

встановлюються перерва– 10 хвилин.  

2.4. Для зручності, лекційні заняття для групи або курсу проводяться в одній 

аудиторії, а для проведення практичних чи семінарських занять такий курс 

поділяється на групи. 

2.5. Навчальний рік складається з 2-х семестрів, протягом яких проводяться 

лекційні, семінарські, практичні заняття та складаються заліки та іспити.  

2.6. Студентські канікули проводяться 2 рази протягом навчального року: 

перший – взимку, після закінчення 1-го семестру, другий – влітку, після 

закінчення 2-го семестру 
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2.7. Здобувачі освіти переводяться на наступний курс за умови повного 

виконання індивідуального навчального плану, складання заліків та інших форм 

підсумкової атестації з навчальних дисциплін даного курсу. 

2.8. Студенти Коледжу зобов’язані відвідувати всі види навчальних занять, 

що передбачені навчальним планом спеціальності.  

 

3. Права та обов’язки здобувачів освіти 

3.1. Здобувачі освіти Коледжу мають право на: 

 безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

 трудову діяльність у позанавчальний час; 

 додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем 

роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством 

для осіб, які поєднують роботу з навчанням; 

 користування навчальною, науковою, навчально-технічною базою Коледжу; 

 участь у науковій діяльності, конференціях, симпозіумах, виставках, 

конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій; 

 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

 заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у громадській діяльності, 

що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством 

порядку; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; 

 безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами 

навчальних, наукових та інших підрозділів Коледжу; 

 канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів; 

 на академічну відпустку, поновлення та переведення до іншого навчального 

закладу у порядку, встановленому Положенням, яке затверджується 

Міністерством освіти та науки України. 

 

3.2. Здобувачі освіти Коледжу мають обов’язки: 

 в обов’язковому порядку виконувати вимоги освітньої програми 

(індивідуального навчального плану), дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом 

освіти для відповідного рівня освіти;  

 не допускається пропуск занять без поважних причин; 

 якщо студент не може з’явитися на заняття чи складання заліку або іспиту в 

зв’язку з хворобою чи у зв’язку з  іншою поважною причиною, це має бути 

підтверджено документом, що здається уповноваженій особі Коледжу; 
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 здобувач освіти відсутній на заняттях з різних причин самостійно вивчає 

матеріал; 

 при проходженні практики виконувати правила внутрішнього розпорядку, 

охорони праці та техніки безпеки; 

 дотримуватись форми одягу на заняттях (шапочка, халат, змінне взуття); 

 слідкувати за своєю мовою у жодному разі не допускається вживання 

нецензурних слів; неприпустима фамільярність, грубість, неповага у 

спілкуванні зі своїм співбесідником, непристойна поведінка в будь-якій формі 

(непристойні жарти, образливі жести, рукоприкладство тощо); 

 зобов'язані дбайливо відноситися до матеріально-технічної бази, навчальних 

кабінетів, лабораторій та навчальної літератури Коледжу (винні в їх 

пошкодженні чи втраті будуть нести майнову відповідальність); 

 здобувачі освіти зобов'язані дбайливо ставитися до роботи технічного 

персоналу Коледжу, зберігати чистоту й порядок у вбиральнях, коридорах, 

дотримуватись санітарно-гігіенічних вимог; 

 підтримувати честь на гідність студента Львівського медичного фахового 

коледжу післядипломної освіти, поважати традиції Коледжу, постійно 

працювати над вдосконаленням своєї поведінки та успіхів в навчанні, 

пам’ятати про те, що де б він не знаходився, він є частиною нашого Коледжу; 

 суворо забороняється тютюнопаління, вживання алкогольних та 

слабоалкогольних напоїв, наркотичних та токсичних речовин у Коледжі. 

(порушення даного правила є грубим порушенням дисципліни); 

 повідомляти керівництво Коледжу про факти булінгу (цькування) стосовно 

здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього 

процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну 

інформацію від інших осіб; 

 здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку речі, повинні 

здати охороннику закладу освіти або у приймальну директора, за 

привласнення чужих речей, будуть застосовані дії згідно чинного 

законодавства (кримінальна, адміністративна відповідальність) та у разі 

виникнення таких ситуацій матеріали передаються до правоохоронних 

органів. 

 

IV. Прикінцеві положення 

4.1. За порушення цих Правил, Правил внутрішнього розпорядження 

Коледжу та Положення Коледжу здобувачі освіти притягуються до 

відповідальності, до них можуть бути вжиті такі заходи впливу: 

- попередження; 

- відрахування із закладу освіти (за погодженням Студентської ради). 

Дані правила поведінки є обов’язковими для виконання всіма здобувачами 

освіти Коледжу. 
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