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1. Загальні положення 

 

1.1. Правила внутрішнього розпорядку для студентів (далі – Правила) 

Технологічного коледжу Дніпровського державного технологічного університету 

(далі – ТК ДДТУ, коледж, навчальний заклад) розроблені відповідно до положень 

Конституції України, нормативних актів Міністерства освіти и науки. 

1.2 Дія правил поширюється на усю територію ТК ДДТУ, що включає 

визначену згідно із Земельним кадастром територію коледжу та усі його об’єкти 

(службові, навчальні, житлові, господарські, адміністративні, тощо) за адресою: 

м.Камянське, проспект Конституції, буд.2-А . 

 1.3. Правила є обов'язковими до виконання для осіб, які навчаються в 

коледжі, вступників та їх батьків, інших відвідувачів ТК ДДТУ. 

1.4. Правила є відкритими для ознайомлення та обов’язковими для 

виконання і розміщуються на офіційному веб - сайті коледжу, а також при вході до 

адміністративної будівлі. 

1.5. Правила внутрішнього розпорядку сприяють зміцненню навчальної 

дисципліни, підвищенню ефективності навчального процесу. Вони спрямовані на 

сприяння успішному навчанню кожного студента, вихованню поваги до 

особистості та її прав, розвитку культури поведінки і навичок спілкування. 

1.6. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження педрадою і 

діють без обмеження строку (до внесення в них змін та до прийняття нових 

правил). 

1.7. Студенту видаються студентський квиток і залікова книжка 

встановленого зразка. 

1.8. Студент і коледж на період навчання - партнери. Студент зобов'язується 

вирішувати свої особисті та організаційні питання, враховуючи інтереси колективу 

коледжу. 



1.9. Коледж, зі своєї сторони, прагне сформувати у свідомості студента такі 

моральні цінності, як безкорисливість у пошуку істини, законослухняність, 

чесність і милосердя. 

1.10. Головний обов'язок студента - активно освоювати знання, 

дотримуватись норм чинного законодавства України та нормативних локальних 

актів. 

1.11. Навчаючись в коледжі, студент зобов'язаний дотримуватися Положення 

ТК ДДТУ, Правил внутрішнього розпорядку ТК ДДТУ та знати ці Правила. 

1.12. Незнання правил внутрішнього розпорядку коледжу не звільняє від 

дисциплінарної відповідальності за їх порушення. 

1.13. Спірні питання, пов'язані з дотриманням правил внутрішнього 

розпорядку, узгоджуються директором та адмiнiстрацiєю коледжу відповідно до 

наданих їм повноважень. 

 

2. Організація навчального процесу. 
 

2.1. Навчальний рік студентів денного відділення коледжу ТК ДДТУ 

починається 1 вересня і закінчується в червні наступного року. 

2.2. Навчальні заняття в коледжі проводяться відповідно до розкладу.  

2.3. Студенти переводяться на наступний курс за умови повного виконання 

вимог навчального плану, складання заліків та інших форм підсумкової атестації з 

навчальних дисциплін даного курсу. 

2.4. Студенти коледжу зобов'язані відвідувати всі види навчальних занять, 

що передбачені навчальним планом спеціальності (напрямку) та внесені до 

розкладу занять. Облік відвідування студентів ведуть викладачі в електронному 

журналі навчальних занять. Відомості про причину відсутності (поважної або 

неповажної) фіксуються на відділеннях у спеціальному журналі. 

 

3. Студенти коледжу мають право на: 
 

 вибір форми навчання; 

 безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту; 

 трудову діяльність у позанавчальний час; 

 користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, 

спортивною базою коледжу; 

 участь у пошукових та творчих роботах, конференціях, виставках, конкурсах, 

представлення своїх робіт для публікацій; 

 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, організації дозвілля, побуту та оздоровлення; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного 

насильства; 

 безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, 

послугами навчальних, медичних та інших підрозділів коледжу; 

 моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

 академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального 

закладу у встановленому законодавством порядку; 



 відстрочку від призову на дійсну строкову службу у лави Збройних Сил 

України до закінчення повного курсу навчання; 

 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 

інфраструктури вищого навчального закладу відповідно до медико-соціальних 

показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я; 

 отримання інших пільг, які передбачені законодавством України. 

 

4. Обов'язки осіб, які навчаються у коледжі 
 

Студенти, що навчаються в коледжі, зобов'язані: 

 дотримуватися законодавства України,  Положення ТК ДДТУ, данних 

Правил; 

 виконувати розпорядження викладачів, адміністрації; 

 оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною 

спеціальністю; 

 дотримуватися графіка навчального процесу та вимог навчального плану; 

 відвідувати обов'язкові навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни 

усі види завдань, передбачені навчальними планами і програмами; 

 дотримуватися навчальної дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки 

щодо педагогічного, адміністративного, господарського, господарського та іншого 

персоналу коледжу, студентів коледжу; 

 бережливо ставитися до матеріальної власності коледжу (інвентаря, 

навчального обладнання, книг, приладів, приміщень, тощо) та до своїх документів 

(студентського квитка, залікової книжки, перепустки до гуртожитку, тощо). Без 

дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших 

приміщень; 

 дотримуватися норм етики і моралі у спілкуванні з працівниками та 

студентами коледжу; 

  дотримуватись дресс-коду,надавати перевагу класичному стилю при виборі 

одягу на час навчально-виховного процесу; 

 підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-

етичних правил поведінки і спілкування; 

 у разі пропуску занять студенти зобов'язані повідомити про це куратора або 

адміністрацію, вказавши причини пропуску занять і підтвердити це відповідними 

документами; 

 дотримуватися правил проживання в гуртожитку; 

 у разі тимчасового виїзду з гуртожитку більше ніж на дві доби повідомити 

адміністрцію гуртожитку, куратора навчальної групи. 

 у разі нанесення майнових збитків коледжу або майну третіх осіб, за яке 

коледж несе відповідальність, студент відшкодовує останні в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України; 

 під час занять студенти зобов'язані: відключити мобільний телефон; входити 

і виходити з аудиторії тільки з дозволу викладача і тільки у вийняткових випадках; 

уважно слухати пояснення викладача та відповіді одногрупників; не розмовляти і не 

займатися сторонніми справами; виконувати всі вказівки викладача, мати на заняттях 

всі необхідні підручники, зошити, приладдя; відповідати на запитання стоячи і сідати 

тільки з дозволу викладача; вітати викладачів, представників адміністрації коледжу 

та університету, при вході їх в аудиторію; 



 під час занять у кабінетах, лабораторіях і під час практики студент повинен 

користуватися лише тими інструментами, приладами та іншими пристроями, які 

вказані керівником заняття, практики, дотримуватися правил техніки безпеки. 

Забороняється без дозволу адміністрації коледжу виносити предмети і обладнання з 

приміщень коледжу; 

 при відсутності на заняттях через хворобу або з інших поважних причин 

студент зобов'язаний терміново повідомити про це куратора і старосту. У разі 

хвороби студент надає медичну довідку, що завіряється у медсестри коледжу у 

термін, не пізнішій 10 днів з моменту видачі довідки. Відсутність на заняттях без 

підтверджуючих документів або поважної причини вважається прогулом; у 

виняткових випадках студент може бути відсутнім на заняттях (з подальшим 

відпрацюванням пропущеного матеріалу) за попередньою заявою студента або його 

батьків, підписаною куратором та завідуючим відділення; 

За невиконання обов'язків і порушення правил внутрішнього розпорядку 

директор ТК ДДТУ може накласти дисциплінарне стягнення на студента або 

відрахувати його з навчального закладу. 

 

5. У приміщенні коледжу забороняється: 
 

 голосно розмовляти, шуміти в коридорах під час занять; 

 грати в азартні ігри, без узгодження з адміністрацією включати 

звуковідтворювальну техніку, грати на музичних інструментах; 

 розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні і токсичні засоби і 

прекурсори; 

  перебувати в стані алкогольного, токсикологічного або наркотичного 

сп'яніння на території коледжу; 

 курити (усі види паління) на території коледжу, а також прилеглій території 

(крім спеціально відведених для цього місць); 

 на навчальних заняттях мати при собі включені мобільні телефони; 

 здійснювати будь-які дії, здатні спричинити травми, небезпечні для життя 

оточуючих; 

 приносити на територію коледжу вибухо- та вогненебезпечні і легкозаймисті 

речовини; 

 приходити на заняття з фізичного виховання без спортивної форми та взуття. 

 вчиняти дії, що завдають шкоди та паплюжать ділову репутацію коледжу та 

його осіб (посадових, викладацький, адміністративний та технічний 

персонал, тощо); 

 нецензурно висловлюватись або вживати слова, які ображають честь та 

гідність громадян; 

 знаходитися у робочих кабінетах за відсутності працівників коледжу; 

 використовувати приміщення адміністративної будівлі як житло; 

 перешкоджати роботі працівників коледжу; 

 пошкоджувати адміністративну будівлю, майно та обладнання коледжу; 

 мати при собі колючі, ріжучі чи рублячи предмети або інструменти, які не 

пов’язані з виробничим чи навчальним процесом, холодну та вогнепальну 

зброю, іншу зброю, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими 

чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами, муляжі 

зброї, піротехнічні пристрої, вибухові, отруйні, сильнодіючі, легкозаймисті, 



наркотичні та нарковмисні речовини, речовини з різким запахом та 

вираженою дратівною дією; 

 проходити до приміщення з собаками, котами, іншими домашніми чи 

хижими тваринами та птицею, крім собак-поводирів, візками, колисками, 

індивідуальними механічними пересувними засобами. 

5.2. Фото-, відео-, аудиозапис, ведення Інтернет-трансляцій, тощо в 

адміністративній будівлі коледжу (у тому числі приміщень, персоналу, студентів, 

тощо) здійснюється лише з дозволу керівництва коледжу та особи, яку знімають. 

 

6. Огляд речей відвідувачів: 

 

6.1. При наявності у відвідувача крупногабаритної поклажі (валіза, пакунок, 

сумка, рюкзак тощо) персонал охорони пропонує останньому добровільно 

пред’явити вміст поклажі для візуального огляду. 

6.2. У разі відмови відвідувача від добровільного надання поклажі для огляду 

персонал охорони доповідає про ситуацію заступнику директора з 

адміністративно-господарської роботи та діє за їх вказівкою. 

6.3. Якщо власник крупногабаритної поклажі відмовляється добровільно 

залишити будівлю коледжу, персоналом охорони викликається наряд поліції для 

вирішення конфліктної ситуації. 

 

7. Відповідальність за порушення Правил, оскарження дій посадових 

осіб: 

 

7.1. У випадку порушення особами встановлених правил поведінки на 

території і в адміністративній будівлі працівники коледжу та персонал охорони 

мають право робити порушникам зауваження, вимагати від порушників залишити 

територію та об’єкти, а також вживати інших заходів для усунення (запобігання) 

порушень відповідно до наданих повноважень. 

7.2. Працівники коледжу та особи, які в ньому навчаються, по всіх виявлених 

порушеннях повідомляють чергового персоналу охорони, який доповідає 

заступнику директора з адміністративно-господарської роботи та діє за їх 

вказівкою і Правилами. 

7.3. У разі, якщо така особа після зауважень продовжує вчиняти незаконні дії 

або порушувати ці Правила, персонал охорони або інша уповноважена особа 

викликає працівників поліції для припинення протиправних дій. 

7.4. Оскарження дій посадових осіб коледжу або персоналу охорони 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

 

8. Дисциплінарні стягнення та заохочення. 
 

8.1. Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо 

після провини на засіданні Ради з профілактики правопорушень, але не пізніше 

одного місяця з моменту її виявлення. Види дисциплінарних стягнень: 

 зауваження (усне попередження); 

 повідомлення батьків про незадовільну успішність та поведінку; 

 грошовий штраф; 

 догана; 



 відрахування. 

8.2. При накладанні дисциплінарного стягнення повинна враховуватися 

важкість провини, обтяжливі обставини, попередня поведінка студента. За провину 

може застосовуватися лише одне дисциплінарне стягнення. 

8.3. До застосування дисциплінарного стягнення винний подає пояснення у 

письмовій формі. Відмова або ухилення студента від подачі пояснень не є 

підставою для звільнення його від дисциплінарного покарання. У цьому випадку 

складається відповідний акт. 

8.4. Розпорядчий документ про застосування стягнення із зазначенням 

причин надається для ознайомлення студенту під розпис. 

8.5. Дисциплінарне стягнення може бути анульованим через закінчення 

терміну накладення стягнення, якщо за вказаний період студент проявив себе 

позитивно і не мав інших зауважень і стягнень. Зняття стягнення оформляється 

розпорядчим актом директора коледжу на підставі письмового клопотання від 

куратора і старости групи, в якій навчається студент. 

8.6. За особливі успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній та 

громадській роботі коледжу застосовуються такі форми  заохочення студента: 

 оголошення подяки; 

 грошову винагороду; 

 нагородження цінним подарунком; 

 нагородження почесною грамотою. 

6.7. Заохочення оформляється розпорядчим актом за підписом директора 

коледжу, з ними ознайомлюється студентський та викладацький колектив; 

заноситься до особової справи студента. 

 

Додаток 1 

до Правил внутрішнього роз порядку 

для студентів ТК ДДТУ 

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС СТУДЕНТА 

Відокремленого підрозділу Дніпровського державного технологічного 

університету – технологічного коледжу ДДТУ 

 

Етичний кодекс (далі –Кодекс) – це комплекс моральних та етичних правил, 

якими керується студент в особистій та громадській поведінці протягом усього 

терміну навчання у технологічному коледжі Дніпровського державного 

технологічного університету (далі – ТК ДДТУ, коледж, навчальний заклад). 

 Кодекс укладений відповідно до загальнолюдських цінностей з метою 

вирішення одного з головних завдань вищої школи – всебічного духовного, 

морального, національно-свідомого й гармонічного розвитку особистості студента, 

а також для підвищення власної відповідальності за свою поведінку та вчинки; 

спрямований на утвердження Справедливості, Добра, Гуманізму, Свободи. 

 

Розділ 1. Загальні положення. 

 

1.1. Принципи етичних відносин учасників навчального процесу полягають 

у: 



Повазі – справедливому й гідному ставленні до інших студентів, викладачів 

та співробітників Коледжу та інших навчальних закладів, у тому числі 

закордонних. 

Чесності – прояві правдивості у всьому, неприйнятності будь-яких виявів 

неправди. 

Відповідальності – виконанні взятих на себе обіцянок і зобов’язань щодо 

навчання та поведінки. 

Розвитку та зростанні – прагненні до самовдосконалення, професійного, 

особистісного, творчого, духовного розвитку. 

1.2. Приймаючи норми Кодексу, студент Коледжу бере на себе 

відповідальність за недотримання відповідних норм. 

 

Розділ 2. Студент зобов’язується: 

 

дотримуватися прав і свобод людини й громадянина України; 

дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Коледжу, Правил 

проживання в гуртожитку, інших нормативних документів, запроваджених у 

Коледжі; 

зміцнювати престиж і авторитет Коледжу шляхом власних досягнень у 

навчанні, науці, спорті, художній самодіяльності тощо; 

захищати інтереси Коледжу, бути його патріотом; 

з повагою ставитися до символіки Коледжу - герба, прапора, гімну та інших 

атрибутів, не використовувати їх у особистих корисливих цілях; 

сумлінно виконувати обов’язки студента – учасника навчального процесу; 

не перешкоджати виконанню обов’язків іншими студентами, викладачами та 

співробітниками Коледжу; 

дотримуватися політичної коректності; 

дотримуватися етичних норм та правил поведінки у спілкуванні з іншими 

студентами, викладачами і співробітникам Коледжу, інших навчальних закладів; 

бути охайним, чистим, відповідно одягненим; 

враховувати та поважати культурні й інші особливості різних етнічних, 

соціальних груп та релігійних конфесій; 

виявляти толерантність і повагу до звичаїв і традицій студентів, викладачів 

та співробітників Коледжу інших національностей; 

при проживанні в гуртожитку дотримуватися правил проживання, а також 

підтримувати атмосферу добросусідства, уникаючи будь-яких непорозумінь з 

іншими мешканцями гуртожитку та його співробітниками. 

 

Розділ 3. Для студента є неприпустимими: 

 

поведінка, яка може завдати шкоди Коледжу та його репутації; 

вживання, виготовлення й поширення будь-яких наркотичних, 

токсикологічних речовин або прекурсорів, алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів; 

використання нецензурних виразів у спілкуванні; 

паління в неналежних місцях (у навчальних корпусах, гуртожитку та на 

прилеглій до Коледжу території); 



недотримання загальноприйнятих норм моралі, включаючи негідну 

поведінку в громадських місцях; 

наклепи на інших студентів та викладачів; 

брутальність і нахабство у поведінці; 

різні форми публічного прояву агресії; 

участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з оманою, нечесністю; 

прохання про сприяння, надання або отримання допомоги від третіх осіб при 

складанні будь-якого виду підсумкового контролю; 

використання родинних або службових зв’язків для отримання задовільної 

або вищої оцінки; 

здача для оцінювання письмових робіт, що не виконані особисто; 

спізнення на навчальні заняття або пропуски без поважної на те причини; 

завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-технічній 

базі Коледжу; 

розповсюдження негативних чуток про Коледж, навчальний процес, 

викладачів та студентів; 

використання без дозволу адміністрації символіки Коледжу у різноманітних 

заходах, не пов’язаних з діяльністю Коледжу; 

передавання стороннім особам студентського або читацького квитка, інших 

документів та матеріалів Коледжу; 

інша негідна поведінка, що визнана законодавством України протиправною. 

Цей кодекс ухвалюється на на засіданні студентського парламенту Коледжу  

і підписується повноважними представниками студентства та всіма студентами. 

Невиконання Кодексу честі студентом передбачає розгляд порушення на 

засіданні студентського парламенту Коледжу з прийняттям рішень щодо 

можливого стягнення. 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданні студентського парламенту коледжу. 

Протокол № __ від _________2017р. 

 
 


