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ЄДИНІ ВИМОГИ  

ДО ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

ЗАКАРПАТСЬКОГО УГОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ  

ІМЕНІ ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ 

 

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ 

 

• систематично й старанно навчатися, набувати практичних умінь і 

навичок; 

• у встановлені терміни виконувати завдання, передбачені навчальним 

планом та освітньо-професійними програмами;  

• регулярно відвідувати заняття; 

• підвищувати свій культурний рівень, займатися самоосвітою; 

• дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку,  норм суспільного 

життя; 

• бути дисциплінованими і організованими;  

• берегти державну, колективну й приватну власність; 

• брати активну участь у житті групи, колективу, 

студентському самоврядуванні, в суспільно - корисній праці, 

самообслуговуванні. 

 

 

ДО ПОЧАТКУ ЗАНЯТЬ 

 

• приходити в навчальний заклад до початку занять; 

• на вході пропускати викладачів і старших за себе; 

• після дзвінка одразу зайняти своє місце в аудиторії, підготуватись для 

роботи; вимкнути мобільний телефон, інші  ґаджети; 

• в разі пропуску заняття через хворобу або з інших поважних 

причин здобувач повинен надати відповідний документ. 

 

НА ЗАНЯТТІ 

 

• черговий повідомляє викладача про відсутніх, готовність аудиторії до 

заняття; 

• здобувачі стоячи вітають викладача; 

• парта - це робоче місце здобувача освіти; на партах мають бути тільки 

засоби для навчання; 

• здобувач може виправляти відповідь товариша з дозволу викладача, не 

заважати під час відповіді підказками; 

•  при опитуванні потрібно відповідати стоячи, чітко, не поспішаючи; 

• за необхідності звертатися до викладача з питанням з місця, піднявши 

праву руку, після дозволу викладача необхідно встати, запитати й сісти 

на місце; 

 



 

• якщо здобувач може відповісти на запитання викладача, звернене до 

аудиторії, він повинен підняти руку; 

• якщо здобувач не підготував домашнє завдання з поважної причини, 

то він зобов'язаний попередити  про це викладача до початку заняття; 

• здобувач, відсутній на заняттях з різних причин, повинен вивчити 

матеріал самостійно; 

• всі здобувачі зобов'язані записувати конспекти лекцій; 

• дзвінок із заняття стосується тільки викладача. 

 

Забороняється розмовляти по мобільному телефону, гратися ним, 

виходити для розмови з аудиторії, вмикати інші ґаджети. 

 

 

У ЛАБОРАТОРІЯХ І КАБІНЕТАХ 

 

•    перед початком роботи в лабораторії уважно прослухати інструктаж з     

     техніки безпеки та поставити підпис у журналі реєстрації інструктажів;  

•   перевірити справність обладнання і наявність інструментів; 

• забороняється вмикати обладнання без дозволу     

     викладача; 

• працювати тільки на своєму робочому місці; 

• забороняється ходити по лабораторії, кабінету під час     

    занять; 

• після завершення роботи потрібно прибрати робоче місце,  

    здати  викладачу (лаборанту) отримане обладнання,  

    вимкнути комп’ютери. 

 

НА ПЕРЕРВІ 

 

• на великій перерві чергові повинні провітрювати аудиторію; 

• під час перерви в приміщеннях  коледжу дотримуватися порядку; 

• негайно виконувати вимоги чергового викладача; 

•    при зустрічі з викладачем звільнити дорогу, привітатись.  

     Якщо здобувач сидить, а повз нього проходить викладач, то здобувач 

повинен встати; 

• у коридорах і по сходах йти спокійно, дотримуючись правила 

правостороннього руху; 

•    курити в приміщеннях та на території коледжу суворо 

     заборонено;  

•   після дзвінка слід негайно зайняти своє місце в аудиторії. 

 

 

 

 

 

 



 

У ГУРТОЖИТКУ, ВДОМА, НА КВАРТИРІ 

 

• дотримуватись встановленого режиму дня, правил внутрішнього 

розпорядку; 

• тримати свої речі, робоче місце, приміщення в належному стані; 

• бути ввічливим із сусідами по кімнаті, квартирі, не турбувати їх шумом, 

музикою. 

 

У  ЇДАЛЬНІ 

• зняти верхній одяг, вимити руки; 

• стати в чергу, не штовхатися, зробити замовлення; 

• дотримуватися правил етикету за столом; 

• дотримуватися чистоти, прибрати зі стола використаний посуд; 

• виконувати розпорядження чергового. 

 

НА ВУЛИЦІ ТА В МІСЦЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

 

• поводитися коректно, не штовхатися, не кричати, голосно не    

     розмовляти;    

• у транспорті дотримуватися правил перевезень; 

не чекаючи прохання, поступитись місцем дітям, особам з обмеженими 

фізичними можливостями, людям похилого віку, вагітним жінкам. 

    

 

ВИМОГИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ 

 

• не робити в книгах ніяких поміток, не загинати сторінки; 

• отриману в бібліотеці книгу тримати в повному порядку, дотримуватися 

терміну повернення в бібліотеку. 

 

ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ 

 

• стежити за своїм мовленням і мовленням товаришів; 

• уміти висловлювати свої думки чітко, не вживаючи зайвих,  

    нецензурних слів. 

 

ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ Й ВБРАННЯ 

 

• у навчальний заклад приходити в чистому вбранні,  

 з охайною зачіскою; 

• на заняттях у спортзалі мати змінне взуття, спортивну форму. 

 

 

 

 



 

 

Пам’ятка викладачам 

 
1. Будьте компетентними, вимогливими, але справедливими викладачами. 

2. Не підвищуйте голос в будь-якій ситуації. Пам’ятайте: того, хто кричить, 

погано слухають. 

3. Доводьте свою компетентність і професіоналізм, логічно викладаючи 

матеріал. Зумійте створити доброзичливу атмосферу, яка сприяла б 

кращому сприйманню вихованцями навчального матеріалу. 

4. Не поспішайте виставляти найнижчий бал. Зважте всі „за" і „проти" . 

Пам'ятайте: низька оцінка викликає не бажання вчитися, а байдуже 

ставлення до навчання і зневагу до викладача. 

5. До кожного заняття готуйтеся як до сповіді: запитайте у свого сумління, чи 

Ви зробили усе від Вас залежне для його підготовки . 

6. Намагайтеся бачити аудиторію не в цілому, а кожного студента, розуміти 

його настрій, психологічний і фізичний стан. 

7. Переступивши поріг навчального закладу, зосередьте свою увагу на 

завданнях, які необхідно виконати в першу чергу. 

8. Перед початком заняття подивіться у вічі студентові.                                                              

Дайте пораду тому, кому необхідна допомога. 

9. Пам’ятайте, що повага і любов до студента - це життєве кредо викладача. 

10. Не зашкодьте. Ніколи не нав’язуйте своєї точки зору. Вона може бути 

хибною. 

11. Поважайте думку студента. Намагайтеся спокійно вислухати його 

аргументацію. Якщо вона неправильна, зверніться по допомогу до аудиторії. 

Нехай студенти подискутують і знайдуть істину разом із викладачем істину. 

12. Не принижуйте гідності студента. Не говоріть грубощів, не кричіть. Інакше 

студенти не тільки боятимуться Вас, але й зневажатимуть. 

13. Завойовуйте авторитет не „всепрощенням", а чесністю, порядністю, 

справедливістю, об'єктивністю, добротою. 

14. Будьте добрими, адже доброта врятує світ. 

15.  Слідкуйте за своїм зовнішнім виглядом: викладач - це артист, який постійно 

перебуває на сцені. Спробуйте уявити себе на сцені без зачіски або в шапці, у 

непрасованому або несвіжому одязі, брудному взутті, із невдалим або надто 

яскравим макіяжем. Пам’ятайте: студенти уважно спостерігають за Вашою 

зовнішністю. 

Успіхів Вам та Божої благодаті! 



 

 
 

 
 


