
11. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ПРИМІЩЕННЯХ І НА ТЕРИТОРІЇ 

КОЛЕДЖУ  

11.1. Під час перебування в приміщеннях і на території Коледжу здобувачі 

вищої освіти, працівники Коледжу та сторонні особи (орендарі та відвідувачі 

тощо) повинні дотримуватися таких правил поведінки:  [ст. 13] 

11.1.1.Дотримуватися етики ділового спілкування, культури висловлювань, не 

допускати вживання експресивних та/або непристойних виразів та жестів, 

ненормативної лексики, ведення розмови на підвищених тонах тощо.  

11.1.2. Дотримуватися санітарно-гігієнічних правил і норм.  

11.1.3. Виявляти пошану до особистої гідності людини, її національних і 

релігійних переконань та доброго імені Коледжу, виявляти взаємну 

доброзичливість, вимогливість і повагу до людей, їх культурних, національних, 

духовних та історичних цінностей.  

11.1.4. Не користуватися особистими електронними приладами (плеєром, 

мобільним телефоном, планшетом тощо), що перешкоджають проведенню 

навчального заняття (надання освітньої інформації та її засвоєння здобувачами 

вищої освіти) та контрольних заходів.  

11.1.5. Знімати головний убір, крім жіночих капелюшків, у приміщеннях 

Коледжу (за винятком випадків медичних показань та релігійних переконань).  

11.1.6. Здійснювати розміщення інформаційних матеріалів (реклама, листівки 

тощо) в приміщеннях та на території Коледжу тільки за дозволом 

відповідальної особи Коледжу.  

11.1.7. Проводити в приміщеннях та на території Коледжу масові зібрання та 

мітинги, заходи розважального характеру лише з дозволу відповідальної особи.  

11.1.8. Приходити до Коледжу своєчасно, щоб на початку заняття або роботи 

бути готовими до роботи або навчання.  

11.1.9. З метою створення в Коледжі науково-ділової атмосфери під час 

освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічних норм, виховання 

естетичного смаку та культури одягу працівникам та здобувачам вищої освіти 

рекомендовано дотримуватися правил ділового спілкування та ділового дрес-

коду, а саме: носити чистий, свіжий та випрасуваний одяг, що відповідає 

загальноприйнятим в суспільстві нормам ділового стилю.  

11.1.10. Дбати про честь та авторитет Коледжу, не допускати протиправних та 

аморальних вчинків, поводитися гідно в стінах Коледжу та в інших 

громадських місцях.  



11.1.11. Вільно пересуватися по території Коледжу, окрім тих місць, де 

заборонено перебувати в цілях безпеки.  

11.2. В Коледжі забороняється:  

11.2.1. Проводити будь-яку політичну агітацію та закликати до порушення 

закону чи правопорядку. 11.2.2. Застосовувати фізичне насилля, психологічний 

тиск, наносити тілесні ушкодження. Залякування і знущання є неприпустимими 

формами поведінки.  

11.2.3. Приносити та/або розпивати алкогольні, спиртовмісні напої (окрім 

лікарських засобів), перебувати у стані алкогольного, наркотичного або 

токсичного 15 сп’яніння, приносити, вживати та розповсюджувати наркотичні 

засоби, психотропні речовини, а також курильні суміші, вчиняти інші дії, за які 

чинним законодавством передбачена адміністративна та/або інша юридична 

відповідальність. [ст. 13] 

11.2.4. Курити в приміщеннях та на території Коледжу, в тому числі кальян, 

електронні сигарети тощо.  

11.2.5. Приносити вибухові, легкозаймисті та токсичні речовини, вогнепальну, 

пневматичну, газову і холодну зброю, а також інші речі, які є небезпечними для 

оточуючих.  

11.2.6. Грати в азартні ігри.  

11.2.7. Переміщувати меблі, обладнання, інші матеріальні цінності, виносити 

інвентар з лабораторій, навчальних та інших приміщень без дозволу 

керівництва Коледжу.  

11.2.8. Псувати майно Коледжу або використовувати його не за призначенням.  

11.2.9. Наносити на стіни, столи та/або інші місця в приміщеннях та на 

території будь-які написи та/або малюнки без дозволу відповідальної особи.  

11.2.10. Пересуватися в приміщеннях Коледжу на скутерах, велосипедах, 

роликових ковзанах, дошках та/або подібних засобах.  

11.2.11. Загороджувати проходи, створювати перешкоди для руху.  

11.2.12. Кричати, шуміти, користуватися звуковідтворювальною апаратурою з 

порушенням тиші та створенням перешкод здійсненню освітнього процесу. 
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