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Правила поведінки здобувачів освіти 

Вищого професійного училища №25 смт Демидівка

Статус здобувачів освіти як учасників освітнього процесу у закладах 
освіти, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», 
Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно- 
правовими актами чинного законодавства України.

Правила поведінки здобувачів освіти Вищого професійного училища 
№ 25 смт Демидівка встановлюють норми поведінки слухачів у приміщенні та 
на території закладу освіти.

Правила розроблені з метою створення в закладі освіти належних умов, 
які б сприяли успішному навчанню та оволодінню здобувачами освіти обраною 
професією, забезпечення повноцінного фізичного, психічного, соціального й 
духовного розвитку особистості.

І. Загальні положення:

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» учні як здобувані 
освіти мають право на;

- навчання упродовж життя та академічну мобільність;
- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 

вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і 
запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня 
їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послугщ
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- відзначення успіхів у своїй діяльності;
- свободу творчої, культурної, спортивної, оздоровчої, просвітницької, 

наукової та науково-технічної діяльності;
- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
- повагу людської гідності;
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь- 
якою ознакою, [іропагапди та аі ітації , що завдають шкоди здоров’ю 
здобувана освіти ;



- користування бібліотекою навчальною, науковою, виробничою 
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою 
закладу освіти та послугами йог’о структурних підрозділів, у порядку 
встановленому закладом освіти, відповідно до законів України.

Учні як.здобувані освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу
академічної доброчесності, та досягти резуліл'атів навчання,
передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

'• поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 
освітньог о гірогдесу, дотримуватись етичних норм;

- відповідально ставитися до власггогю здоров’я, здоров’я оточугочих, 
довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрігннього
розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу

П. Загальні правила поведінки здобувана освіти

Здобувач осігіти тгриходить в училище за 15 хв. до початку заггять, займає 
своє місце в аудиторії та готується до початку занять.
Одяг здобувана осіпти повигген бути чистим і охайним, відповідати 
офісггому сі’илго, під час виробничого ггавчанггя здобувані освіти повинні 
одягати спецодяг.
Ме можна нриггосити гга територіго училища з будь-якого метою і 
використовувати вибухові, вопзенебезпечггі речовини; спиртні напої, 
циг’арки, наркотики й ігнні гіаркотичггі засоби, а також токсичні речовини. 
Забороггяється вживаггггя ггепристойиих виразів і жестів.
Ие можна без дозволу педагогічних гграцівників або медичної сестри (за 

узгодженням з баті>ками) йти з училища та йогю території в урочний час.
У разі пропуску заггять здобувач освіти зобов’язаний пред’явити 
керівиигітву групи довідг<у або записку від батьків (осіб, які їх заміггяготь) 
про причиггу відсутггості на заггяттях.
У разі пропуску заггять більнге трьох днів, здобувач освіти зобов’язаний 
представити довідку з медичної установи.
Здобувач освіти училгїща повигген проягшяти повагу до старгних: 
вітатися, поступатись дорогою.
Здобувані освіти, які знайпгли втрачені або забуті, на їх думку, речі, 
мають здати їх черговому, який зггаходиться на першому поверсі 
училища, класному керівггиг<у або адміггістрації училища.
Фізична конфронтація, залякування і знугцания над людиггого або 
твариною є неприпустимими формами поведінки здобувачів освіти в 
училигці та за його межами. Спілг<ування з однолітками має бути 
виваженим, ггривітним і доброзичливим. Здобувач освіти не повигген 
вживати принизливі й образливі вислови, ігживати ненормативну лексику 
та іи.



Не дозволяється жувати гумку, користуватися мобільним телефоном на 
уроках, вмикати гучну музику на перервах.
Здобувай освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, 
встановлені програмою.
Здобувай освіти повинен щодня вести записи домашніх завдань у 
предметних зошитах.
Здобувай освіти зобов’язується приносити на заняття всі необхідні 
підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.
Усі здобуїїачі освіти зобов'язані берегти майно та оснащення навчальних 
кабінетів, лабораторій, майстерень та місць загального користування, 
зелені насадження на території училища, дбайливо поводитися зі своїми 
речами та речами інших здобувачів освіти.
Суворо забороняється тютюнопаління в училищі та на прилеглій до нього 
території.
Здобувані освіти закладу освіти зобов'язані дбайливо ставитися до 
роботи технічного персоналу училища та учнів чергової групи, зберігати 
чисз'оту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, дотримуватись 
санітарно-гігієнічних вимог.
Здобувай освіти повинен ішявляти повагу до педагогів, усіх працівників 
закладу, до сі50Їх ровесників.
Здобувані освіти училища зобов’язуються виявляти повагу до свого 
закладу освіти , шанувати його історію;

III. Поведінка здобувачів освіти па уроках.

Після дзвінка на урок, здобувач освіти займає своє місце в аудиторії, 
готує необхідні для уроку речі.
Здобувані осійти входять до кабінету за дзвінком. Запізнюватися на уроки 
без поважних причин заборонено.
Коли викладач, майстер в/и входить до навчальної аудиторії, здобувані 
освіти встають, вітаючись. Так само здобувані освіти вітають будь-якого 
дорослого, який увійшов до кабінету під час занять, окрім уроків 
інформатики, коли здобувані освіти працюють за комп’ютером, та уроків 
виробничого навчання, коли здобувані освіти працюють з інструментами 
та обладнанням.
Відсутніх здобувачів освіти староста або відповідальна особа позначає в 
журналі відвідувань, який подає викладачу на початку уроку.
Під час уроку не можна ходити по навчальній аудиторії чи навчальній 
майстерні, підключати зарядні пристрої до електромережі без дозволу 
педагога, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і 
індволікати інших від занять розмовами, іграми й іншими справами, що 
не стосуються уроку.
Па уроки фізичної культури здобувані освіти приходять у спортивній 
формі та спортивному взутті. Без дозволу викладача в спортивний зал 
здобувачам освіти входити забороняється. Здобувані освіти, звільнені від 
занять фізкультурою, обов’язково мають бути присутніми під час уроку в 
спортивному залі.



Дзвінок про закінчення уроку дається для викладача. Тільки коли 
викладач оголосить про закінчення занять, здобувані освіти мають право 
покинути наїічальний кабінет.
При користуванні на уроці підручниками здобувані освіти мають бути 
акуратними. У них не можна загинати сторінки, робити підкреслення, 
виривати сторінки та ін. Псування, втрата підручника взятого з бібліотеки 
відінкодовується згідно з нормативними документами.
Користування мобільними телефонами під час проведення уроку суворо 

забороняється. Па партах під час уроку тримати Ух забороняється. 
Телефо[і поізинен бути вимкнений або у беззвучному режимі. 
Використання гаджетів дозволяється тільки за завданням і з дозволу 
педагога. При неодноразовому порушенні цієї вимоги телефон 
передається наставникам групи або батькам учня у той же день.
Якщо під час занять здобувану освіти необхідно вийти з кабінету, то він 
повинен запитати дозволу у педагога.
Під час відповіді на запитання педагога здобувач освіти повинен 
відповідати чітко, виразно, зрозуміло.
Якщо здобувач освіти хоче поставити питання педагогу або відповісти на 
питання, він підіймає руку.
Здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати свої погляди і 
свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних 
питазіь, які стосуються теми уроку.
Здобувані освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки 
життєдіяльносі'і, як під час уроків, так і після їх закінчення, правил 
поведінки в навчальних аудиторіях.

IV. Поведінка здобувачів освіти під час перерв

Під час перерви здобувані освіти переходять з одного навчального 
кабінету в інший спокійно, без метушні й галасу, дотримуючись розкладу 
уроків та розкладу замін.
Особливо уі^ажними треба бути учням під час руху сходами. При 
пересуванні слід триматися правого боку.
Здобувачам осві'іи забороняється бігати сходами, штовхати одне одного, 
створювати конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази і 
жести.
Заборонено під час руху коридорами вживати їжу, напої, штовхатися, 
розмахувати руками, галасувати.
Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти иа 
підвіконнях.
Па перервах здобувані освіти можуть звернутися до свого класного 
керівника, майстра в/н, адміністрації за допомогою, якщо проти них 
здійснюються протиправні дії.



Здобувані освіти Вищого професійного училища №25 смт Демидівка 
зобов'язані бути ввічливими, коректними і доброзичливими, проявляти 
витримку й розуміння у стосунках з оточуючими.
Бути уважним до дорослих, маленьких дітей і літніх людей. 
Дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в транспорті, 
громадських місцях.
Дбайливо стаїнп'ися до природи.
Забороняється вживання алкогольних напоїв.
Здобувач освіти повинен дотримуватися мовного етикету, не дозволяти 
нецензурних висловлювань.
Перебування без дорослих у місцях відпочинку, прогулянки селищем 
тощо для місцевих здобувачів освіти та мешканців гуртожитку 
дозволяється до 22.00години

V. Поведінка здобувачів освіти поза закладом освіз и

У1. ИРИКШЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

• Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території 
закладу освіти і при проведепиі масових заходів здійснювати дії, небезпечні 
для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.

• За порушення цих Правил та Статуту училища здобувачі освіти 
притягуються до їйдповідальності, до них можуть бути вжиті такі заходи:
> усне зауваження;
> попередження ;
> виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики.

Дані правила внутрішнього розпорядку є обов'язковими для виконання всіма 
здобувачами освіти Вищого професійного училища № 25 смт Демидівка


