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І. Загальні положення 
 

1.1. Згідно із Конституцією України кожен громадянин має право на 

працю. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на 

працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, 

реалізує програми навчаннями перепідготовки кадрів. 

1.2. КЗ ЛОР Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти  

(далі – Коледж), є центром післядипломної освіти, головним завданням якого є: 

 провадження освітньої діяльності, що включає освітню, виховну, 

наукову, культурну, методичну роботу; 

 забезпечення набуття слухачами та здобувачами освіти знань у певній 

спеціальності, підготовка до професійної діяльності та удосконалення вмінь; 

 забезпечення виконання регіонального замовлення та інших угод на 

післядипломну освіту медичних та фармацевтичних фахівців і підготовку 

фахівців з вищою, фаховою передвищою та професійно-технічною освітою; 

 проведення наукових досліджень, як основи підготовки медичних та 

фармацевтичних фахівців; 

 проведення профорієнтаційної роботи, підготовка до навчання у Коледжі; 

 підготовка молоді до самостійної діяльності; 

 інформування слухачів та здобувачів освіти про ситуацію, що склалася 

на ринку зайнятості; 

 проведення фінансово-економічної, інформаційної, господарської, 

науково-виробничої, міжнародної діяльності. 

1.3. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Кодексу законів 

про працю, Статуту коледжу та інших нормативно-правових актів. 

1.4. Трудова і навчальна дисципліна в Коледжі базується на сумлінному 

виконанні своїх трудових і освітніх обов'язків. Вона є необхідною умовою 

висококваліфікованої праці та високоякісного навчання. Дотримання суворої 

дисципліни під час праці та навчання – першочерговий обов'язок кожного члена 

колективу Коледжу. 

1.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку Коледжу мають на меті: 

 організовувати працю та навчання; 

 забезпечити раціональне використання робочого і навчального часу; 

 підвищити продуктивність праці; 

 покращити якість освітнього процесу та зробити його ефективним. 

1.6. Усі питання, пов'язані з виконанням цих правил, вирішуються 

дирекцією Коледжу в межах наданих їй прав, а у випадках, передбачених діючим 

законодавством, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом. 
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ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників Коледжу 
 

2.1. Прийняття і звільнення працівників здійснюється відповідно до 

Кодексу законів про працю України . 

2.2. Трудовий договір – це угода між працівником і керівником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, за яким 

працівник зобов'язаний виконувати роботу, що визначена угодою та Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, а керівник підприємства, установи, 

організації уповноважений ним орган зобов'язується виплачувати заробітну плату і 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої 

законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін. 

2.3. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і 

творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або водночас на 

кількох підприємствах (в установах, організаціях), якщо останнє не суперечить 

законодавству, колективному договору чи угоді сторін. 

2.4. У коледжі основною формою трудового договору для педагогічних 

працівників є контракт у якому термін його дії, права, обов'язки та 

відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального 

забезпечення і організації роботи працівника, умови розірвання договору, в тому 

числі дострокового, можуть встановлюватися за угодою сторін. Сфера 

застосування контракту визначається законодавством. 

2.5. Трудовий договір може бути: 

а) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 

б) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 

в) таким, що укладається на час виконання певної роботи. 

2.6. Контракт укладається на термін від 1 до 5 років. При продовженні 

контракту і строкового договору два рази і більше, він вважається укладеним на 

невизначений термін, але не менше 5 років праці за контрактом (Положення про 

порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є 

у загальнодержавній власності, відповідно КЗпП України). 

2.7. При прийнятті на роботу особа, яка бажає працевлаштуватися, має, 

відповідно до ч. 2 ст. 24 КЗпП, надати роботодавцеві усі необхідні для цього 

документи, а саме: 

 паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

 трудову книжку; 

 довідку податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера; 

 документ про освіту (якщо робота вимагає спеціальних знань); 

 довідку про стан здоров'я; 

 інші документи. 
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Прийняття на роботу в Коледж без подання зазначених документів не 

допускається. У разі прийняття на роботу, що потребує спеціальних знань, 

дирекція Коледжу повинна вимагати від працівника пред'явлення диплома або 

іншого документа про відповідну освіту чи професійну підготовку. Педагогічний 

і науково-педагогічний склад Коледжу приймається на роботу відповідно до 

вимог положення «Про порядок наймання та звільнення педагогічних 

працівників закладів освіти» згідно чинного законодавства. 

2.8. Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі та 

оформляється наказом. 

2.9. При прийнятті на роботу або переведенні працівника на іншу роботу 

адміністрація Коледжу в установленому порядку зобов'язана: 

а) ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами праці та 

роз'яснити його права і обов'язки; 

б) ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та 

освітнім процесом Коледжу; 

в) провести з ним інструктаж із техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної охорони, гігієни праці. 

2.10. Припинення трудового договору може бути тільки на підставах, 

передбачених чинним законодавством (ст. 36, 37, 38, 39, 40, 41 Кодексу законів 

про працю України). 

2.11. Працівники Коледжу, в тому числі педагогічні та науково-

педагогічні, мають право розірвати трудовий договір, письмово попередивши 

про це директора за 2 тижні ( ст. 38 Кодексу законів про працю України). 

2.12. Після закінчення даного терміну працівник має право припинити 

роботу, а дирекція Коледжу зобов'язана видати йому належно оформлену 

трудову книжку та провести з ним повний розрахунок. Розірвання трудового 

договору на підставах, передбачених пунктом 1 (крім випадку ліквідації 

підприємства, установи, організації) ст. 40 та пункту 2-5, 7 ст.40 і пункту 2 і 3 ст. 

41 Кодексу законів про працю України, може бути проведено лише за 

попередньою згодою із профспілковим комітетом (ст. 43 Кодексу про працю 

України). 

2.13. Припинення трудового договору оформляється наказом директора 

Коледжу. 

2.14. У день звільнення дирекція зобов'язана видати працівнику його 

трудову книжку із внесеними до неї записами про звільнення і провести з ним 

розрахунок. Причина звільнення у трудовій книжці має бути зазначена в точній 

відповідності з формулюванням чинного трудового законодавства із посиланням 

на відповідну статтю (пункт) Кодексу законів про працю України. Днем 

звільнення вважається останній день роботи (дата, вказана у наказі). 
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ІІІ. Основні права та обов'язки педагогічних та науково-педагогічних 

працівників 
 

3.1. Здійснюють теоретичну і практичну підготовку слухачам та 

здобувачам освіти із відповідного навчального курсу, дисципліни, циклу 

дисциплін. 

3.2. Забезпечують умови для засвоєння слухачів та здобувачів освіти 

освітніх програм на рівні вимог галузевих стандартів вищої та фахової 

передвищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я». 

3.3. Планують обсяги навчального матеріалу, що викладають, з 

використанням новітніх ефективних форм, методів і засобів навчання здобувачів 

освіти, слухачів. 

3.4. Щорічно складають або оновлюють робочі навчальні програми з 

дисциплін, які викладає. 

3.5. Складають та виконують індивідуальний план роботи. 

3.6. Забезпечують контроль та оцінку якості знань слухачів та здобувачів 

освіти. 

3.7. Проводять аналіз успішності, підготовку і проведення заходів з 

підвищення якості знань здобувачів освіти та слухачів. 

3.8. Проводять заняття відповідно до розкладу, реалізує заміни занять у 

закріплених аудиторіях, кабінетах, лабораторіях та практичних базах. 

3.9. Своєчасно заповнюють навчальні журнали (ведуть облік відсутніх 

слухачів та здобувачів освіти і виставляють оцінки) відповідно до вимог. 

3.10. Приймають відпрацювання пропущених занять у здобувачів освіти, 

слухачів. 

3.11. Відпрацьовують зі здобувачами освіти та слухачами практичні 

навички, оцінюють їх теоретичні і практичні знання, вміння з теми пропущеного 

заняття і виставляють оцінки за своїм підписом у журнал обліку відпрацювань 

пропущених занять. 

3.12. Сприяють становленню здобувачів освіти та слухачів, як особистостей, 

розвитку їхніх здібностей, талантів, проводить з ними індивідуальну роботу. 

3.13. Проводять заходи, спрямовані на підвищення успішності та 

дисципліни. 

3.14. Наставлянням та особистим прикладом утверджують повагу до 

принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, 

доброти, милосердя, працелюбства, інших доброчинностей. 

3.15. Виховують повагу до батьків, жінки, культурно-національних, 

духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього 

середовища. 

3.16. Беруть активну участь в роботі предметних (циклових) комісій. 
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3.17. Беруть участь у засіданнях педагогічної ради, зборах трудового 

колективу та інших заходах, які проводяться у Коледжі. 

3.18. Беруть участь у вдосконаленні навчально-матеріальної бази коледжу 

3.19. Беруть участь у семестрових екзаменах, у роботі ДКК, як 

екзаменатор, як члени комісії. 

3.20. Беруть участь у підготовці і проведенні виховних заходів. 

3.21. Систематично підвищують свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну культуру. 

3.22. Виконують вказівки, розпорядження, накази директора коледжу та 

керівників структурних підрозділів. 

3.23. Дотримуються принципу академічної доброчесності. 

 

IV. Основні права та обов'язки слухачів та здобувачів освіти Коледжу 
 

4.1. 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; 

 на користування навчальною, науковою, навчально-технічною базою 

Коледжу; 

 участь у науковій діяльності, конференціях, симпозіумах, виставках. 

 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 Коледжу; 

 на академічну відпустку, поновлення та переведення до іншого закладу 

освіти у порядку, встановленому Положенням, яке затверджене Міністерством 

освіти та науки України. 

4.2. Зобов’язані: 

 в обов’язковому порядку виконувати вимоги освітньої програми, 

дотримуючись принципу програми академічної доброчесності; 

 не допускається пропуск занять без поважних причин; 
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 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, та здається у навчальну частину; 

 здобувач освіти та слухач, який відсутній на заняттях з різних причин 

самостійно вивчає матеріал; 

 виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці 

та техніки безпеки; 

 дотримуватись форми одягу на заняттях. 

 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 несуть майнову відповідальність); 

 здобувачі освіти та слухачі зобов'язані дбайливо ставитися до роботи 

технічного персоналу Коледжу, зберігати чистоту й порядок у вбиральнях, 

коридорах, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог; 

 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 та інших осіб, які залучаються до 

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

достовірну інформацію від інших осіб; 

 здобувачі освіти та слухачі, які знайшли втрачені або забуті, на їхню 

думку речі, повинні здати їх охороннику Коледжу або у приймальню 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. 

 

V. Основні права та обов'язки директора Коледжу 
 

5.1. Виконує та забезпечує виконання рішень Львівської обласної ради, 

розпоряджень голови обласної ради, наказів Управління майном спільної 

власності ЛОР (далі – Управління) та Департаменту охорони здоров’я ЛОДА 

(далі- Департамент). 

5.2. Неухильно дотримується вимог Статуту Коледжу та контракту. 

5.3. Забезпечує діяльність Коледжу, відповідно до вимог, визначених 

галузевим управлінням та чинним законодавством. 
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5.4. Приймає рішення, що не суперечать чинному законодавству, рішенням 

обласної ради, розпорядженням голови Львівської обласної ради, начальника 

управління майном спільної власності ЛОР, директора департаменту охорони 

здоров’я ЛОДА та Статуту Коледжу. 

5.5. Забезпечує своєчасне надання звітності та інформації Коледжу, 

передбаченої Статутом та контрактом. 

5.6. Постійно підвищує рівень своїх знань та кваліфікації, необхідних для 

виконання посадових обов'язків. 

5.7. Повідомляє Управління та Департамент про виявлені недоліки в роботі 

Коледжу. 

5.8. Забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працівникам Коледжу. 

5.9. Вирішує питання діяльності Коледжу, затверджує його структуру і 

штатний розпис. 

5.10. Видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 

працівниками і структурних підрозділів Коледжу. 

5.11. Виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває 

банківські рахунки. 

5.12. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Коледжу, 

застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягує до 

дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством. 

5.13. Забезпечує дотримання службової та державної таємниці. 

5.14. Здійснює контроль за якістю роботи викладачів та працівників, 

організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, здійснює заходи 

щодо оздоровлення працівників Коледжу. 

5.15. Організовує та очолює роботу педагогічної ради Коледжу та 

контролює виконання її рішень. 

5.16. Керує системою післядипломної освіти викладачів. 

5.17. Керує підготовкою і проведенням атестації викладачів, укладанням 

контрактів з ними. 

5.18. Створює резерв на керівні посади і організовує роботу з ним. 

5.19. Виконує вимоги правил, норм та інструкцій з техніки безпеки та 

виробничої санітарії, а також законодавства про працю, правил трудового 

внутрішнього розпорядку. 

5.20. Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах 

Коледжу. 

5.21. Проходить та забезпечує проходження інструктажу, навчання та 

іспитів з охорони праці працівниками Коледжу у встановлені терміни. 

5.22. Проходить та забезпечує проходження медичного огляду учасниками 

освітнього процесу та інших працівників Коледжу відповідно до діючих 

нормативних документів. 
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5.23. Разом із профспілковою організацією працівників Коледжу розробляє 

та подає на погодження загальних зборів трудового колективу Коледжу правила 

внутрішнього трудового розпорядку, положення та колективний договір, після 

чого затверджує їх. 

5.24. Здійснює контроль за виконанням правил внутрішнього трудового 

розпорядку Коледжу, за забезпеченням працівниками високої якості роботи і 

трудової дисципліни. 

5.25. Щорічно звітує перед власником або уповноваженим ним органом та 

загальними зборами трудового колективу Коледжу. 

5.26. Директор відповідає за якість провадження освітньої діяльності у 

Коледжі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження 

будівель та іншого майна, переданого Коледжу відповідно до посадової 

інструкції та правових актів. 

 

VІ. Основні права та обов'язки адміністративно-господарського 

персоналу Коледжу 
 

6.1. Почати роботу відповідно до режиму роботи, встановленого в Коледжі. 

6.2. Виконувати своєчасно і в повному об'ємі робочі завдання 

(функціональні обов'язки), забезпечувати необхідну якість виконуваних робіт. 

6.3.Виконувати накази та розпорядження директора Коледжу, 

безпосередніх керівників, внутрішні положення, інструкції та інші нормативні 

документи. 

6.4. Дотримуватися вимог по охороні праці, техніці безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної охорони, передбачені відповідними правилами і 

інструкціями. 

6.5. Вживати заходів до негайного усунення причин і умов, 

перешкоджаючих або ускладнюючих нормальну роботу, негайно інформувати 

про це директора Коледжу. 

6.6. Раціонально використовувати комп'ютерну і іншу оргтехніку, 

дбайливо ставитися до майна Коледжу, ефективно використовувати матеріали, 

електроенергію і інші матеріальні ресурси. 

6.7. Дотримуватися встановленого порядку зберігання комерційної 

таємниці та конфіденційної інформації, матеріальних цінностей і документів. 

6.8. Підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці. 

6.9. Приймати їжу тільки у встановлених для цього місцях. 

6.10. Уважно ставитися до колег, сприяти формуванню нормального 

психологічного мікроклімату в колективі. 

6.11. Дотримуватись всіх прав та обов’язків, які є у посадових інструкціях 

адміністративно-господарського персоналу. 
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VІІ. Робочий час і його використання 
 

7.1. Для працівників Коледжу установлено п'ятиденний робочий тиждень 

з двома вихідними днями – субота та неділя. 

7.2. У межах 8-ми годинного робочого дня викладачі Коледжу під час 

зимових канікул та на випадок карантину повинні займатися навчально-

методичною та науково-дослідною роботою. 

7.3. Штатний викладацький склад працівників Коледжу за сумісництвом 

може працювати на інших посадах, у тому числі: на посаді викладача, згідно 

чинного законодавства. Інші працівники Коледжу за межами свого робочого 

часу по основній роботі, при наявності відповідної освіти і кваліфікації можуть 

виконувати роботу за сумісництвом на різних посадах, в тому числі викладацьку 

(згідно чинного законодавства). 

7.4. Контроль за виконанням і дотриманням розкладу навчальних занять та 

виконанням індивідуальних планів, навчально-методичних і науково-дослідних 

робіт здійснюється заступниками директора з навчальної роботи відповідного 

відділення та завідувачами цих відділень. 

7.5. Тривалість робочого дня педагогічних працівників згідно розкладу та 

навчального плану, а для адміністративно-господарського персоналу становить 

– 8 год. 30 хв. 

7.6. Згідно Кодексу законів про працю України напередодні свята 

тривалість робочого дня працівників скорочується на 1 годину, крім категорій 

працівників, зазначених у Кодексі законів про працю України. Час початку і 

закінчення роботи та обідньої перерви для працівників Коледжу - з 9.00 годин до 

17.30 годин з перервою на обід (з 13 до 13.30). За погодженням із профспілковим 

комітетом окремим підрозділам Коледжу (або групам працівників) може бути 

встановлений інший час початку, закінчення роботи та обідньої перерви. 

7.7. Для працівників відділення підготовки студентів початок роботи із 

10.30 год. до 19.00 год . Для педагогічних і науково-педагогічних працівників 

згідно розкладу занять, відповідно до трудового колективного договору. 

7.8. Забороняється у робочий час відривати працівників від виконання 

основної роботи за трудовим договором, викликати або знімати їх з роботи для 

виконання громадських обов'язків. 

7.9. Педагогічним працівникам забороняється: 

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи; 

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними; 

в) передоручати виконання трудових обов'язків. 
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VІІІ. Заохочення за успіхи в роботі 
 

8.1.За зразкове виконання своїх службових обов'язків, тривалу і 

бездоганну роботу, новаторство та за інші успіхи в роботі, за погодженням з 

профспілковим комітетом застосовуються такі види заохочення працівників: 

а) оголошення подяки; 

б) преміювання; 

в) нагородження Почесною грамотою; 

Заохочення, передбачені пунктами «а», «б», цього пункту, застосовуються 

директором коледжу, а передбачені пунктом «в» за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

Заохочення оголошуються в наказі.  

8.2. За особливі трудові заслуги кандидатури працівників Коледжу 

подаються у вищі органи виконавчої влади до нагородження державними 

нагородами, відзначення Почесними грамотами, присвоєння почесних звань, 

іншими видами морального і матеріального заохочення. 

 

ІX. Стягнення за порушення трудової дисципліни 
 

9.1. За порушення трудової дисципліни або невиконання чи неналежне 

виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків 

накладається дисциплінарне стягнення або вживаються заходи громадського 

впливу. 

9.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 

застосоване тільки одне з таких стягнень: 

а) оголошення догани; 

б) звільнення. 

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосовано: 

 за систематичне невиконання працівником без поважних причин 

обов'язків, покладених трудовим договором або Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку; 

 якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного 

або громадського впливу; 

 за прогул без поважних причин. Прогулом вважається неявка на роботу 

та відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня без поважних 

причин. 

Згідно із КЗпП України підлягають звільненню з роботи і особи, які 

з'являються на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичною або токсичного 

сп'яніння та з інших причин. 

9.3. Дисциплінарні стягнення оформляються наказом директора Коледжу, 

з яким працівника ознайомлюють під розписку. 
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9.4. До накладення стягнення від порушника трудової дисципліни 

вимагається пояснення у письмовій формі. Дисциплінарне стягнення 

накладається директором Коледжу безпосередньо за виявленням проступку, але 

не пізніше ніж за один місяць із дня його виявлення, не враховуючи часу 

звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або 

перебуванням його у відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше ніж через шість 

місяців із дня вчинення проступку. 

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише 

одне дисциплінарне стягнення. 

9.5. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення 

працівник не має нових дисциплінарних стягнень, то це дисциплінарне 

стягнення знімається. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової 

дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може 

бути зняте достроково. 

 

X. Навчальний розпорядок 
 

10.1. Навчальні заняття в Коледжі проводяться за розкладом відповідно до 

навчальних планів та програм, затверджених у встановленому порядку. 

10.2. Розклади навчальних занять для здобувачі освіти складається 

щосеместру не пізніше, ніж за 10 днів до початку семестру, а для слухачів за  

7 днів до початку відповідного циклу, які оприлюднюються на дошці оголошень 

та на сайті коледжу. 

10.3. Заняття проводяться спареними академічними годинами. Тривалість 

академічної пари: 1 година 20 хв. Після академічної пари встановлюються 

перерва – 10 хвилин. 

10.4. Для зручності здобувачів освіти, лекційні заняття для групи або курсу 

можуть проводитись в одній аудиторії, а для проведення семінарських, 

практичних чи лабораторних занять група поділяється на підгрупи. 

Для слухачів післядипломної освіти теоретичні заняття проводяться для 

циклу (групи), а семінарські, практичні чи лабораторні заняття група може бути 

поділений на підгрупи. 

10.5. Навчальний рік для здобувачів освіти складається з 2-ох семестрів, 

протягом яких проводяться лекційні, семінарські, практичні заняття та 

складаються заліки та іспити. Заняття для слухачів проводиться згідно 

календарного плану з 01.01. до 31.12. поточного року. 

10.6. 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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10.7. 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. 

10.8. Здобувачі освіти і слухачі Коледжу зобов’язані відвідувати всі види 

навчальних занять, що передбачені навчальним планом та програмою 

спеціальності, спеціалізації, удосконалення, тематичного удосконалення (ТУ). 

10.9. За порушення цих Правил, та Статуту Коледжу здобувачі освіти і 

слухачі притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі заходи 

впливу, як попередження або відрахування. Дані правила поведінки є 

обов’язковими для виконання всіма здобувачами та слухачами освіти Коледжу. 

10.10. У випадку надзвичайних ситуацій (пандемія, воєнний стан , тощо), 

навчання здійснюється відповідно до Положення про дистанційне навчання у 

Львівському фаховому коледжі післядипломної освіти на період надзвичайних 

ситуацій. 
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