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І. Загальні положення 

 
Правила поведінки здобувачів освіти Кам’янського медичного коледжу 

(далі – Коледжу) базуються на основних засадах Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про фахову передвищу освіту», Статуту Коледжу; засновані на 

загальновизнаних нормах етики, моралі, поваги до науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, співробітників, країни та суспільства в цілому. 

Освітній процес в Коледжі спрямований на створення максимально 

комфортних умов навчання, сприятливого психологічного клімату в 

навчальному середовищі, формування причетності до цінностей та традицій 

Коледжу. 

Здобувач освіти під час навчання в Коледжі керується основними 

морально-етичними принципами поведінки: 

Гуманне ставлення до людей. Здобувач  освіти повинен дотримуватися 

загальноетичних норм, прийнятих у цивілізованому суспільстві. Здобувач освіти 

повинен бути чемним та ввічливим при спілкуванні з іншими здобувачами 

освіти, а також викладачами, співробітниками та керівництвом Коледжу, 

виявляти делікатність, тактовність, терпіння, коректність, пошану до оточуючих; 

у разі необхідності надавати їм моральну підтримку.  

Повага до прав, честі та гідності особистості. Здобувач освіти повинен 

поважати особистість інших учасників освітнього процесу, а також їхні думку 

таточку зору. Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватися ділової і 

загальної культури та етики. Взаємовідносини між здобувачами освіти 

будуються на взаємоповазі, довірі, співпраці, взаєморозумінні, взаємодопомозі, 

терпінні один до одного, толерантного ставлення і пошани до традицій та 

звичаїв інших народів, різних етнічних, соціальних груп та релігійних конфесій. 

Здобувач освіти не повинен допускати будь-які форми приниження честі 

та гідності, психічного та фізичного насильства над особистістю, нецензурних 

висловів у стінах Коледжу. 

Порядність. Забороняється публічна критика професіональних та 

особистих якостей інших учасників освітнього процесу, а також наклепи та 

образи. Між здобувачами освіти та науково-педагогічними, педагогічними  

працівниками, адміністрацією Коледжу повинні бути встановлені партнерські, 

доброзичливі стосунки.  

Здобувач освіти повинен бути тактовним уставленні до інших здобувачів, 

інформувати їх щодо навчання, потенційних труднощів у навчанні та інших 

проблем, що потребують солідарності, з урахуванням принципів академічної 

доброчесності. 

Чесність. Вважати за норму чесне та добросовісне ставлення до своїх 

обов’язків та обов’язків майбутнього медичного працівника. Всюди і завжди 

гідно представляти Коледж, сприяти створенню позитивного іміджу, гідно нести 

звання випускника Коледжу. 

Принциповість. Відкрито висловлювати свою думку та звертатися до 

адміністрації Коледжу з пропозиціями покращення навчальної, наукової, 



виховної роботи. Бути коректним та доброзичливим у спілкуванні. 

Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

 

ІІ. Права та обов’язки здобувачів освіти  
 

Здобувачам освіти слід дотримуватися ділового стилю одягу, уникати 

зухвалих речей та макіяжу, виглядати завжди охайно. Паління, вживання 

спиртних напоїв та наркотичних засобів на території Коледжу суворо 

забороняється. 

Здобувачі освіти особистим прикладом виявляють дбайливе ставлення до 

власності Коледжу, дотримуються чистоти, порядку у приміщеннях, а також на 

всій території Коледжу, не допускають проявів вандалізму. 

Здобувачі освіти на заняттях повинні знаходитися без верхнього одягу. 

Верхній одяг залишають у гардеробі на першому поверсі. Здобувачі освіти 

знаходяться в навчальних приміщеннях у білих халатах та шапочках, у змінному 

взутті. 

У Коледжі при зустрічі прийнято вітатися та, незалежно від віку й статусу, 

звертатися на «Ви». Здобувачі освіти повинні першими вітати викладачів та 

співробітників Коледжу. 

Здобувачі освіти зобов’язані приходити на заняття за 15-20 хвилин до 

початку занять, займати своє робоче місце з першим дзвінком, готуючи все 

необхідне навчальне приладдя.  

Якщо здобувач освіти запізнився на заняття, то зайти до аудиторії він може 

лише з дозволу викладача. За порушення дисципліни викладач  має право 

попросити здобувача освіти залишити аудиторію. Під час заняття здобувачі 

освіти не вживають жувальну гумку; не відволікають інших товаришів від занять 

розмовами або іншими справами, що не стосуються завдань.  Після закінчення 

занять чергові проводять прибирання аудиторій, навчальних лабораторій 

(протирають пил з меблів, підмітають підлогу, здійснюють вологе прибирання 

відповідно до санітарних норм тощо). 

Здобувачам освіти під час занять забороняється користуватися мобільними 

телефонами, якщо це не обумовлено навчальною необхідністю. Під час 

офіційних заходів необхідно вимикати звукові сигнали мобільних телефонів. 

Здобувач освіти має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої 

переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань; 

звернутися до куратора своєї групи, завідувача відділенням, Уповноваженого з 

прав студентів, адміністрації Коледжу.  

 

 


