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КОДЕКС ЧЕСТІ  

 ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

 ЗАКАРПАТСЬКОГО УГОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ 

 ІМЕНІ ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ  

    Кодекс Честі узагальнює правила поведінки студентів Фахового коледжу 

Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, є переліком 

настанов та цінностей, дотримання яких є необхідним на території Фахового 

коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ та 

Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ і поза ними у 

повсякденному житті. 

 

Ми прагнемо, щоб усі студенти дотримувалися Кодексу честі! 

Норми етичної поведінки 

1. Будьте чесними, гідними, надійними людьми! 

2. Поважайте один одного, не нашкодьте один одному ані фізично, ані 

духовно! 

3. Шануйте честь, гідність та недоторканість особи, підтримуйте слабких, 

допомагайте тим, хто опинився в скрутній ситуації! 

4. Визнавайте, поважайте та представляйте все, що є прекрасним, добрим 

та справжнім! 

5. Відповідально виконуйте свої обов’язки та доручення! 

6. Прагніть вчасно й добросовісно виконувати  навчальні завдання й 

практичну роботу! 

7. Прислухайтеся до думок інших, поважайте звички інших людей! 

8. Поважайте право кожного на навчання й рівноправний доступ до 

освіти!  

9. Визнавайте досягнення та успіхи інших людей! 

10. Зміцнюйте спільноту коледжу корисними справами та співпрацею! 

11. Збереження та примноження традицій, патріотизм мають бути для вас 

важливими цінностями! 



12. Беріть на себе відповідальність за свої дії! 

13. Любіть і бережіть природу! 

14. Творіть добро, будьте здатні на любов, справжню дружбу! 

15. Поважайте дорослих, батьків, педагогів! 

 

Про привітання 

Ми очікуємо, що наші студенти  використовуватимуть ввічливі форми 

привітання в коледжі та поза ним, щоб привітати викладачів, гостей, батьків 

чи незнайомців. 

Чемно вітайтеся: Бажаю Вам гарного дня! – так личить! 

Словесне вітання - це вираження вдячності та поваги до іншої людини. 

Учитель або гість, що входить до навчального приміщення, вітається зі 

студентами під час уроку на знак поваги до особи викладача і кожного 

студента. 

Знаком поваги до інших є знімання головного убору при вході в будівлю 

інституту, коледжу та в інших приміщеннях! 

Студенти звертаються до викладачів з повагою, вживаючи етикетні формули: 

Пане вчителю! Пані вчителько! 

 

Загальні правила поведінки студентів 

1. Студенти приходять в коледж за 15-30 хвилин до початку навчальних 

занять. 

2. Студентам не личить розмовляти з викладачами, тримаючи руки в 

кишенях, жуючи гумку, тому що це прояв неповаги! Не розмовляйте без 

потреби голосно, не лайтеся, не вживайте грубих слів!  

3. Студенти завжди поступаються дорогою, місцем дорослим, викладачам, 

юнаки дівчатам перед входом до коледжу, в коридорах, на сходах, перед 

дверима аудиторій, у вузькому проході. Саме це є першим проявом 

ввічливості!  



4. Студенти не мають права здійснювати дії, небезпечні для життя і 

здоров’я самого себе та оточуючих.  

5. Забороняється приносити в навчальний заклад та на його територію з 

будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вогне-

безпечні, вибухові предмети, зброю, спиртні напої, наркотики, інші 

одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.  

6. Фізична конфронтація, прояви булінгу: залякування і знущання над 

людиною є неприпустимими формами поведінки в навчальному закладі 

та за її межами.  

7. До студентів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні 

стягнення.  

8. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки неповнолітніх 

студентів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність 

Вимоги до зовнішнього вигляду 

1. Студентам рекомендовано дотримуватись класичного стилю одягу під час 

освітньо-виховного процесу; аксесуари мають бути стриманими. 

2. Одяг студентів повинен відповідати зросту і розмірам тіла та виражати  

повагу до самого себе й спільноти.  

3. Студенти мають дотримуватися санітарно-гігієнічних норм: мати доглянуті 

нігті, охайну зачіску, чисте вбрання і взуття.  

4. Дівчата можуть мати нігті із «французьким манікюром» (укриті 

безколірним лаком), охайну ділову зачіску, стриманий макіяж. Довгі нігті 

можуть стати причиною травмування під час виконання практичних 

завдань, лабораторних робіт чи занять фізкультурою. 

5. З метою попередження падіння та травмування дівчатам заборонено  носити  

взуття з високими підборами, підборами- шпильками. Дозволена  висота 

підборів до 5 см. 

6. Студентам ЗАБОРОНЕНО носити: 

 неформальну символіку, вульгарну атрибутику; 



 пірсинг, татуаж; 

 прозорі й занадто декольтовані, яскраві та вкорочені блузки, футболки, 

одяг для літнього відпочинку (шорти, купальники, халати), надто яскраві 

сорочки, дуже короткі та дуже довгі спідниці; 

7. На заняттях фізкультури та спортивних змаганнях обов’язкові спортивний 

одяг і змінне спортивне взуття. 

8. Під час урочистих свят і традиційних заходів, що проводяться в інституті й 

коледжі, вбрання студентів повинно відповідати  такій формі:  

 для юнаків – білого кольору сорочка і темного кольору штани (костюм), 

галстук із символікою інституту/ коледжу;  

 для дівчат – білого кольору блузка і темного кольору спідниця, комірець 

із символікою інституту/коледжу. 

9. Педагоги й педагогічні працівники коледжу повинні показувати приклад 

студентам, дотримуючись ділового стилю у повсякденному вбранні. 

 

Поведінка в навчальних приміщеннях 

Взаємна повага один до одного також повинна бути відображена в порядку  на 

робочому місці  студента (у навчальному приміщенні)! 

Порядок - це відповідальність кожного студента групи, а з ним й усіх 

студентів, членів  окремої групи й коледжу в цілому.   

Займіть своє місце у навчальному кабінеті до дзвінка, підготуйте  необхідне 

приладдя до початку заняття! 

Навчальне заняття  не може розпочинатися/проводитися в засміченому 

приміщенні чи безладному середовищі! 

Ми очікуємо, що до приходу викладача у навчальному приміщенні буде: 

- чиста дошка, 

- чистий  робочий стіл, 

- достатня кількість крейди. 

Не смітіть у навчальному приміщенні, збирайте сміття під час перерви! 



Студенти повинні берегти майно навчального закладу, дотримуватися чистоти 

і порядку. 

Парта не є приватною власністю студента, а також засобом для вираження 

індивідуальності!  Робити будь-які позначення, підписувати парти й 

стільці, будь-що наклеювати на них заборонено! 

 

Поведінка на перервах  

1. Перерви між заняттями призначені для  відпочинку від занять, тому не- 

доцільно порушувати спокій один одного в коридорі, навчальному приміщенні 

чи на подвір’ї. 

2. Перша перерва - час сніданку. Споживайте свій сніданок у стані спокою, 

зручно сидячи, не поспішаючи!  

До того ж  вам потрібен рух і прогулянка на свіжому повітрі.  

3. Друга перерва - обід та відпочинок на подвір’ї.  

Під час рухливих ігор дбайте про свою фізичну безпеку та безпеку товаришів! 

Не грай грубо! 

Стосунки між студентами 

Кохання - це чудове почуття! 

Однак непристойно обійматися та цілуватися на публіці. Висловлюйте свої 

почуття один одному! Не демонструйте ваші стосунки в коледжі! 

 

Користування телефонами і  ґаджетами 

1. Використання телефонів та інших ґаджетів регламентується Правилами 

користування мобільними телефонами. 

2. Студент, який порушує будь-які пункти Правил користування мобільними 

телефонами, зобов'язаний негайно змінити свою поведінку на вимогу 

викладача.  

3. Якщо попередження викладача неефективні, куратор запрошує батьків 

студента на бесіду при директорі. 

  



Відповідальність 

За порушення Кодексу честі  ФК ЗУІ та Статуту ЗУІ імені Ф.Ракоці ІІ 

студенти коледжу притягуються до відповідальності, до них можуть бути 

вжиті такі стягнення: 

- усне зауваження; 

- запис зауваження в щоденник; 

- винесення догани, включно із занесенням в особову справу студента; 

- виклик студента на засідання студентської ради; 

- виклик студента і батьків на засідання адміністративної ради коледжу; 

- відшкодування завданої студентом матеріальної шкоди батьками. 

 

Цей Кодекс Честі було складено спільно студентами та викладачами 

коледжу, погоджено з батьками студентів. 

Будь ласка, поважай рішення спільноти й дотримуйся  

Кодексу Честі! 


