


ордена «Знак Пошани» електромехашчного техшкуму т рписнортного
буд1вництва

I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

1. LJ,i правила розроблеш на пщстав1 «Типових правил внутр1шнього 
розпорядку для пращвниюв навчально-виховних заклад1в системи 
М!н1стерства осв1ти Укра'ши», затверджених наказом M inicTpa освгги 
Укра'ши № 455 вщ 20.12.1993 року (i3 зм1нами внесеними згщно з наказом 
М1н1стерства осв1ти i науки Укра'ши № 73 вщ 10.04.2000).

2. Вщповщно до Конститущ! Укра'ши громадяни Укра'ши мають право 
на працю, тобто на одержания гарантованоТ роботи з оплатою пращ 
вщповщно до и юлькосН та якост1 i не нижче встановленого державою 
мпймального розм1ру, включаючи право на ш 6\р  професп, роду занять i 
роботи вщповщно до покликання, зд1бностей, професшноТ пщготовки, 
осв1ти та з урахуванням суспшьних потреб.

В технжум1 трудова дисципл1на грунтуеться на свщомому виконанн1 
прац1вниками своТх трудових обов’язюв i е необхщною умовою орган1зацй' 
ефективноУ npaui i навчального процесу.

Трудова дисципл1на забезпечуеться методами переконання та 
заохочення до сумлшноУ npaui. До порушникчв дисципл1ни застосовуються 
заходи дисциплшарного та громадського впливу.

3. Метою цих Правил е визначення обов’язюв педагопчних та шших 
пращвииюв заклад1в осв1ти, передбачених нормами, яю встановлюють 
внутр1шн1й розпорядок в техшкумт Зазначеьп норми закр1плен1 в Типових 
правилах внутрш нього розпорядку, у вщповщносД з якими трудовий 
колектив технжуму затверджуе за поданням власника або уповноваженого 
ним органу i профсп1лкового комДету cboi правила внутр1шнього 
розпорядку.

4. y c i питания, пов’язаш i3 застосуванням правил внутр1шнього 
розпорядку, розв’язуе кер1вник закладу осв1ти в межах наданих йому 
повноважень, а у випадках, передбачених дпочим законодавством i 
правилами внутр1шнього розпорядку, сшльно або за погодженням з 
профсшлковим комДетом.
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И. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ I ЗВГЛЬНЕННЯ ПРАЦ1ВНИК1В

5. Громадяни УкраУни вшьно обирають види д1яльност1, не заборонеш 
законодавством, а також профешю, Micue роботи вщповщно до своУх 
зд1бностей.

Пращвники приймаються на роботу за трудовими договорами, 
контрактами або на конкурент o c h o b I вщповщно до чинного законодавства.

6. При прийнягп на роботу кер1вник зобов’язаний зажадати вщ особи, 
що працевлаштовуеться:

подання трудовоУ книжки, оформлено! у встановленому порядку, 
пред’явлення паспорта, а також диплома або шшого документа про оевггу 
чи професшну пщготовку. Вшськовослужбовщ, звшьнеш i3 Збройних Сил 
УкраУни, Служби безпеки УкраУни, Прикордонних вшськ УкраУни, ЦившьноУ 
оборони УкраУни, Управлшня охорони вищих посадових oci6 УкраУни, 
шших вшськових формувань, створених вщповщно до законодавства 
УкраУни, та вшськовослужбовщ, звшьнеш i3 Збройних Сил колишнього 
Союзу РСР i Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють вшськовий 
квиток;

Особи, яю влаштовуються на роботу, що вимагае спещальних знань, 
зобов’язаш подати вщповщш документа про осв1ту чи професшну 
пщготовку (диплом, атестат, поевщчення), Konil' яких зав1ряються 
кер1вником закладу оевгти i залишаються в особовш e n p a e i пращвника.

Особи, як1 приймаються на роботу в дитяч! заклади осв1ти, зобов’язан! 
подати медичний висновок про вщеутшеть протипоказань для роботи в 
дитячш установ1.

При укладанш трудового договору забороняеться вимагати вщ oci6, як1 
поступають на роботу, вщ омосп про Ух парт1йну та нацюнальну 
приналеж!псть, походження та документи, подання яких не передбачено 
законодавством. (Пункт 6 i3 зм!нами, внесеними згщно з Наказом 
М1н1стерства оевгги i науки N 73 вщ 10.04.2000)

7. Посади педагопчних пращвниюв зам1щуються в1дповщно до вимог 
Закону УкраУни про оевпгу, Положения про порядок наймання та зв1льнення 
педагопчних пращвниюв заклад1в осв1ти, що е у загальнодержавнш 
власносп, затвердженого наказом Мшосвгги УкраУни в1д 5 серпня 1993 року 
N 293.

8. Пращвники техшкуму можуть пращовати за сумюництвом вщпов!дно 
до чинного законодавства.

9. Прийняття на роботу оформляеться наказом директора техшкуму, 
який оголошуеться пращвнику пщ розписку.

10. На oci6, як1 пращовали понад п’ять дшв, ведуться трудов! книжки.
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На тих хто працюе за сумюництвом, трудов! книжки ведуться за 
основним мюцем роботи. На oci6, яю працюють на умовах погодинноУ 
оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота е основною.

Запис у трудову книжку вщомостей про роботу за сумюництвом 
проводиться за бажанням пращвника власником або уповноваженим ним 
органом за мюцем основноУ роботи.

Ведения трудових книжок необхщно здшснювати згщно з 1нструкщею 
про порядок ведения трудових книжок на пщприемствах, в установах i 
оргашзащях, затвердженоУ спшьним наказом Мшпращ, М шюсту i 
M iHicTepcTBa сощального захисту населения УкраУни вщ 29 липня 1993 року 
N 58.

Трудов! книжки пращвниюв збершаються як документа сувороУ 
зв1тност1 в закладах i установах освгги.

Вщповщальнють за орган1зац1ю ведения облжу, збер1гання i видачу 
трудових книжок покладаеться на кер1вника закладу освгги.

11. Приймаючи пращвника або переводячи його в установленому 
порядку на шшу роботу, власник або уповноважений ним орган (кер1вник) 
зобов’язаний: *

а) роз’яснити пращвников1 його права i обов’язки та i c T o r a i  умови 
n p a u i ,  наявн1сть на робочому M icTi, де в1н буде працювати, небезпечних i 
шкщливих виробничих фактор1в, як1 ще не усунуто, та можлив1 наслщки i'x 
впливу на здоров’я, його права на пшьги i компенсацй’ за роботу в таких 
умовах вщповщно до чинного законодавства i колективного договору;

б) ознайомити пращвника з правилами внутр1шнього розпорядку та 
колективним договором;

в) визначити пращвников1 робоче мюце, забезпечити його необхщними 
для роботи засобами;

г) прошструктувати прац1вника з техшки безпеки, виробничоУ caHiTapii ,  
ппени n p a u i  та протипожежноУ охорони.

* - Ознайомлення доцшьно проводити в письмовш форм!.

12. Припинення трудового договору може мати мюце лише на 
пщставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, 
передбаченими в контракт!.

13. Роз!рвання трудового договору з плщативи власника або 
уповноваженого ним органу допускаеться у випадках, передбачених чинним 
законодавством та умовами контракту.

Звшьнення педагопчних пращвниюв у зв’язку i3 скороченням обсягу 
роботи може мати мюце тшьки в KiHui навчального року.



Звшьнення педагопчних пращвниюв здшснюеться за результатами 
атестацп, а також у випадках лжвщ аци технжуму, скорочення кш ькосп або 
штату пращвниюв у вщповщносп з чинним законодавством.

14. Припинення трудового договору оформляеться наказом директора 
технжуму.

15. Адмш1стращя зобов’язана в день звшьнення видати пращвников1 
належно оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок у 
вщповщност1 з чинним законодавством. Записи про причини звшьнення у 
трудовш книжщ повинш проводитесь у вщ повщ носп з формулюванням 
чинного законодавства i3 посиланням на вщповщний пункт, статтю закону. 
Днем звшьнення вважаеться останнш день робота.

III. OCHOBHI ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦ1ВНИК1В

16. Педагопчш  пращвники мають право на:
- захист професшно! чест1, пдносн;
- вшьний виб1р форм, метод1в, засоб1в навчання, виявлення педагопчно '1 

ш щ ативи;
- шдивщуальну педагопчну д1яльн1сть;
- участь у громадському самоврядуваннц
- користування подовженою оплачуваною вщпусткою;

пшьгове забезпечення житлом у порядку, встановленому 
законодавством;

- пщвищення квал1фжацй', переп1дгоговку, вшьний виб1р змшту, 
програм, форм навчання, орган1зац!й та установ, як! зд1йснюють пщвищення 
квал1фжацп i переп1дготовку.

17. Прац1вники технжуму зобов’язан1:
а) працювати сумл1нно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту 

технжуму i правила внутр1шнього розпорядку, дотримуватись дисциплши 
npaui;

б) виконувати вимоги з охорони npau,i, технжи безпеки, виробничоТ 
caHiTapii, протипожежноТ безпеки, передбачеш вщпов1дними правилами та 
1нструкц1ями;

в) берегти обладнання, швентар, матер1али, навчальш пос1бники тощо, 
виховувати у студеттв  бережливе ставлення до майна технжуму;

Пращвники техн1куму в установлен! строки повинш проходите 
медичний огляду  вщповщност1 з чинним законодавством.

18. Педагопчш  та науков1 пращвники технжуму повинш:
а) забезпечувати умови для засвоення студентами, навчальних програм 

на piBHi обов’язкових державних вимог, сприяти розвитков1 зд1бностей 
студент1в;
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б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до 
принцишв загальнолюдськоУ морали правди, справедливости вщданосп, 
патрютизму, гумашзму, доброта, стриманосп, працелюбства, шших 
доброчинностей;

в) виховувати повагу до батыав, жшки, культурно-нащональних, 
духовних, 1сторичних цшностей УкраУни, цившзащУ, вщмшних вщ власних, 
дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свщомого життя в душ взаеморозумшня, миру, злагоди 
м1ж yciMa народами, етшчними, нацюнальними, релжшними трупами;

д) додержувати педагопчноУ етики, моралц поважати пдш сть студента;
е) захищати молодь вщ будь-яких форм ф1зичного або псих1чного 

насильства, запобжати вживанию нами алкоголю, наркотиюв, шшим 
шкщливим звичкам;

ж) постшно пщвищувати професшний р1вень, педагопчну майстернють 
i загальну культуру.

19. Коло обов’язюв (робгг), що Ух виконуе кожний прац1вник за своею 
спещальнютю, квал1фжащею чи посадою, визначаеться посадовими 
шструкщями i положениям, затвердженими в установленому порядку 
квал1фжацшними довщниками посад службовщв i тарифно- 
квал1фжацшними довщниками po6iT  i професш робггниюв, положениями i 
правилами внутрш нього розпорядку технжуму та умовами контракту, де u,i 
обов’язки конкретизуються.

IV. OCHOBHI ОБОВ’ЯЗКИ АДМ1Н1СТРАЦП

20. Адмшютращя технжуму зобов’язана:
а) забезпечити необхщш  оргашзацшш та економ1чш умови для 

проведения навчально-виховного процесу на piBHi державних стандарте 
якосп осв1ти, для ефективно'У робота педагопчних та шших прашвниюв 
технжуму вщповщно до УхньоУ спещальносп чи квал1фжацп;

б) визначити педагог1чним пращвникам робоч1 мюця, своечасно 
доводити до вщома розклад занять, забезпечувати Ух необхщними засобами 
роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в 
практику кращий досвщ  роботи, пропозицп педагопчних та шших 
пращвниюв, спрямоваш на полшшення роботи техн1куму;

г) оргашзовувати пщготовку необхщноУ кш ькоеп науково-педагопчних, 
шженерно-педагопчних та педагопчних кадр1в, Ух атестащю, правове i 
професшне навчання як у своему технжум1, так i вщповщно до угод в шших 
навчальних закладах;

д) укладати i розривати угоди, контракта з кер1вниками пщ роздш в, 
педагопчними та науковими пращвниками вщповщно до чинного



законодавства, Закону УкраУни «Про освггу» та Положения про порядок 
наймання i звшьнення педагопчних пращвниюв техшкуму, що е у 
загальнодержавнш власносД, затвердженого наказом Мшютерства освНи 
УкраУни вщ 5 серпня 1993 року №  293;

е) доводите до вщома педагопчних прац1вник1в у кшщ навчального 
року (до надання вщпустки) педагог1чне навантаження в наступному 
навчальному poui;

е) видавати заробггну плату педагог1чним та 1ншим праш'вникам у 
встановлен1 строки. Надавати вщпустки вс1м прац1вникам техн1куму 
вщповщно до граф!ка вщпусток;

ж) забезпечити умови техшки безпеки, виробничо'У санггари, належне 
техн1чне обладнання ecix робочих мюць, створювати здоров1 та безпечш 
умови npaui, необхщш для виконання пращвниками трудових обов’язюв;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати 
засоби щодо вдосконалення управлшня, змщнення догов1рно'У та трудовоУ 
дисципл1ни;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до 
повсякденних потреб пращвниюв техшкуму, студешчв, забезпечувати 
надання Ум установлених пшьг i привше'Ув;

i) орган1зувати харчування студенНв, пращвник1в техн1куму;
У) своечасно подавати центральним органам державно!' виконавчо'У влади 

встановлену статистичну i бухгалтерську зв1тн!сть, а також iHmi необхщш 
вщомосН про роботу i стан техшкуму;

к) забезпечувати належне утримання примщ ення, опалення, осв1тлення, 
вентиляцй’, обладнання, створювати належш умови для зберюання верхнього 
одягу прац1вник1в техн1куму та студенНв.

V. РОБОЧИЙ ЧАС I ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

21. Для пращвниюв техшкуму установлюеться п ’ятиденний робочий 
тиждень з двома вихщними днями. При п’ятиденному робочому тижн1 
тривалють щоденноУ роботи (зм1ни) визначаеться правилами внутрш нього 
розпорядку або граф1ками зм1нност1, яю затверджуе директор техн!куму за 
погодженням з профсптковим комДетом техн1куму з додержання 
тривалосД робочого тижня.

Початок роботи 8.15
Заюнчення роботи 17.00.
Общня перерва 12.00 -  12.33.
В межах робочого дня педагопчш пращвники техн1куму повинн1 нести 

B ci види навчально-методичноУ та науково-досл1дницько'У роботи вщповщно 
до посади, навчального плану i плану науково-дослщноУ роботи.
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Час початку i заюнчення роботи i общньо! перерви встановлюеться для 
пращвниюв Правилами внутрш нього розпорядку техшкуму. Для окремих 
пращвниюв умовами контракту може бути передбачений шший режим 
роботи.

За погодженням з профспшковим комггетом деяким структурним 
пщроздшам i окремим трупам пращвниюв може встановлюватись час 
початку i заюнчення роботи.

22. При вщсутносН педагога або шшого пращвника техшкуму кер1вник 
зобов’язаний термшово вжити заход1в щодо його замши шшим педагогом 
чи пращвником.

23. Надурочна робота та робота у вихщш та святков1 дш не 
допускаеться.

Залучення окремих пращвниюв до роботи в установлен! для них вихщш 
дш допускаеться у виняткових випадках, передбачених законодавством, за 
письмовим наказом (розпорядженням) директора техшкуму дозволу 
профспшкового комггету. Робота у вихщний день може компенсуватися за 
погодженням сторш наданням шшого дня вщпочинку або у грошовш форм1 
у подвшному po3Mipi.

Пращвникам, якими за умовами роботи не може бути додержана 
встановлена для дано! категорп пращвниюв поденна або тижнева тривалють 
робочого часу, допускаеться за погодженням з профспшковим комггетом 
закладу запровадження пщсумкового облжу робочого часу з тим, щоб 
тривалють робочого часу за облжовий перюд не перевищувала нормального 
числа робочих годин.

Пращвники uiei' KaTeropii залучаються до роботи в загально-встановлеш 
вихщн1 та святков1 дн1. Цей час включаеться в мюячну норму робочого часу. 
Вихщш дш передбачаються для них графжом роботи. Робота в святков! дш 
оплачуеться в цьому випадку в po3Mipi одинарно!' годинно! або денно! ставки 
понад м1сячний оклад (ставку). На бажання пращвника, який працюе в 
свя гковий день, йому може бути наданий шший день вщпочинку.

24. Директор техшкуму залучае педагопчних пращвниюв до чергування 
в закладг Графж чергування i його тривашсть затверджуе директор 
техшкуму за погодженням з педагопчним колективом i профспшковим 
ком Дето м.

Забороняеться залучати до чергування у вихщш i святков1 дш  вагДних 
ж1нок i матер!в, яю мають дней  вжом до 3-х роюв. Ж1нки, як1 мають дггей- 
iHBanifliB або дДей в1ком вщ трьох до чотирнадцяти рок1в, не можуть 
залучатись до чергування у вихщш i святков! дн! без !х згоди.

25. Пщ час кан!кул, що не зб1гаються з черговою вщпусткою, директор 
техгйкуму залучае педагопчних пращвниюв до педагопчно! та 
оргашзацшно! роботи в межах часу, що не перевшцуе !х навчального 
навантаження до початку кан!кул.
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26. Робота оргашв самоврядування закладу освни регламентуеться 
Положениями про технжум, затвердженими Кабшетом MiHicTpiB УкраУни, 
та Статутом.

27. Графж надання щор1чних вщпусток погоджуеться з профспшковим 
компетом i складаеться на кожний календарний рж.

Надання вщпустки директору технжуму оформлюеться наказом 
вщповщного органу державного управлшня освНою, а шшим пращвникам -  
наказом технжуму. Подш вщпустки на частини допускаеться на прохання 
пращвника за умови, щоб основна и частина була не менше шести дшв для 
дорослих i дванадцяти дшв для oci6, молодше в1шмнадцяти роюв. 
Перенесения вщпустки на шший строк допускаеться в порядку, 
встановленому чинним законодавством.

Забороняеться ненадання щор1чно'У вщпустки протягом двох роюв 
пщряд, а також ненадання вщпустки пращвникам, молодше в1с1мнадцяти 
poKie, а також пращвникам, яю мають право на додаткову вщпустку у 
зв’язку з шкщливими умовами npaui.

28. Педагопчним прац1вникам забороняеться:
а) зм1нювати на свш розсуд розклад занять i граф1ки роботи;
б) продовжувати або скорочувати тривалють занять i перерв м1ж ними;
в) передоручати виконання трудових обов’язк1в.
29. Забороняеться в робочий час:
а) вщволжати педагопчних пращвниюв вщ Ух безпосередн1х обов’язюв 

для участ! в р1зних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з 
навчальним процесом;

б) вщвол1кання пращвниюв технжуму вщ виконання профес!йних 
обов’язюв, а також учшв, студент1в, за рахунок навчального часу на роботу i 
зд1йснення заход1в, не пов’язаних з процесом навчання, забороняеться, за 
винятком випадюв, передбачених чинним законодавством.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСШХИ В РОБОТ1

30. За зразкове виконання своУх обов’язк1в, тривалу i бездоганну роботу, 
новаторство в npaui i за mini досягнення в робоп можуть застосовуватись 
заохочення:

а) подякою;
б) нагородженням Почесною грамотою
в) нагородженням щнним подарунком, грошовою прем1ею;
г) занесениям до Книги ТрудовоУ слави техн1куму;
д) занесениям на Дошку Пошани;

31. За досягнення високих результапв у навчанУп й вихованш 
педагог1чн1 прац1вники представляються до нагородження державними 
нагородами, присвоения почесних звань, вщзначення державними прем!ями,



знаками, грамотами, шшими видами морального i матер1ального 
заохочення.

32. Пращвникам, яю y c n i u j H O  i сумлшно виконують сво'! трудов! 
обов’язки, надаються в першу чергу переваги i сощальш пшьги в межах 
своТх повноважень i за рахунок власних к о п т в  технпсуму. Таким 
пращвникам надаеться також перевага при просуванш по po6oxi.

Заохочення оголошуеться в наказ! (розпорядженш), доводяться до 
вщома всього колективу закладу осв1ти i заносяться до трудово'! книжки 
пращвника.

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВСЙ ДИСЦИШ11НИ

33. За порушення трудово'! дисциплши до пращвника може бути 
застосовано один з таких заход1в стягнення:

а) догана;
б) звшьнення.
Звшьнення як дисциплшарне стягнення може бути застосоване 

вщповщно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу закошв про працю Укра'ши.
34. Дисциплшарш стягнення застосовуються органом, якому надано 

право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) 
даного пращвника.

35. Пращвники, обраш до складу профспшкових орган1в i не звшьнеш 
в1д виробничо! д1яльност1, не можуть бути пщдаш дисципл1нарному 
стягненню без попередньо'! згоди органу, членами якого вони е; кер1вники 
профспшкових оргашв у п!дроздшах закладу осв1ти -  без попередньо'! згоди 
вщповщного профсп1лкового органу в заклад! освпл; профорган!затори -  
органу вщповщного профспшкового об’еднання.

До застосування дисципл!нарного стягнення адмшютращя повинна 
зажадати в!д порушника трудово'! дисциплши письмов! пояснения. У 
випадку вщмови прац!вника дати письмов! пояснения складаеться 
вщповщний акт.

Дисциплшарш стягнення застосовуються адмшютращею безпосередньо 
т е л я  виявлення провини, але не шзшше одного м!сяця в!д дня и виявлення, 
не рахуючи часу хвороби пращвника або перебування його у вщпустцт

Дисциплшарне стягнення не може бути накладене ш зш ш е шести 
м ю ящ вздн я вчинення проступку.

36. За кожне порушення трудово'! дисциплши накладаеться тшьки одне 
дисциплшарне стягнення.

37. Дисциплшарне стягнення оголошуеться в наказ! (розпорядженш) i 
повщомляеться прашвников! пщ розписку.
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38. Якщо протягом року з дня накладення дисциплинарного стягнення 
пращвника не буде пщдано новому дисцишпнарному стягненню, то вш 
вважаеться таким, що не мав дисциплшарного стягнення.

Якщо пращвник не допустив нового порушення дисцишпни i до того ж 
проявив себе як сумлшний пращвник, то стягнення може бути знято до 
закчнчення одного року. Протягом строку ди дисциплшарного стягнення 
заходи заохочення до пращвника не засгосовуються.

Власник або уповноважений ним орган мае право замють накладання 
дисциплшарного стягнення передати питания про порушення трудово'! 
дисцишпни на розгляд трудового колективу або його органу.

VIII. ОРГАН13АЦ1Я I ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТЬ

38. Прийом студеппв проводиться вщповщно з Правилами прийому, 
затвердженими Мшютерством освгги Укра'ши.

39. Навчальш заняття в технжум1 проводиться за навчальним 
розкладом, затвердженим директором. Навчальний розклад складаеться на 
семестр! вивш уеться у пришщенш техшкуму на видному M icni не ni3nime, 
як за тиждень до початку занять.

40. До початку кожного навчального заняття викладач1 i лаборанти 
пщготовлюють необхщш навчальш пошбники, апаратуру, обладнання та 
шструменти.

Належний порядок i чистоту в ycix навчальних i навчально- 
виробничих примщеннях забезпечуе техшчний персонал у вщповщносН з 
установленим в технжум1 розпорядком, а п1сля денних занять навчальш 
примщення прибираються студентами денних груп вщповщно Положения 
самообслуговування.

41. У кожнш rpyni на навчальний pix призначаеться староста групи 3i 
складу найбшып устигаючих i дисциплшованих студенНв.

Староста групи денного в1дд1лення працюе пщ кер1вництвом класного 
кер1вника, а на заочному вщдшенш -  пщ кер1вництвом завщувача 
вщдшення.

42. В обов’язки старости групи входить пщтримання дисцишпни в 
rpyni, своечасного одержания i розподшення серед студент1в групи 
пщручниюв та навчальних пос!бник1в, сприянню в оргашзацп i проведенн! 
масових та шших заход!в.

43. Староста групи або його заступник призначае на кожний день 
занять у порядку черги чергового групи.

На чергового групи покладаються обов’язки стежити за порядком, 
чистотою та збереженням майна в навчальному прим щ енш  забезпечувати 
до початку занять необхщш допом1жш матер1али (гашйрка, крейда та шше).

44. Студента повинш приходити на заняття без зап1знення до 8.25 (до
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першого дзвоника).
45. I Псля другого дзвоника о 8.30 студенти до занять не допускаються.
46. Заходячи до аудиторп на заняття, студенти повинш вимкнути 

звуков] сигнали мобшьних телефошв.
47. На заняттях студенти повинш уважно слухати викладача, старанно 

виконувати завдання, працювати з пщручниками та шшою методичною 
л1тературою.

48. Виходити з аудитор]'] пщ час занять можна т]льки з дозволу 
викладача.

49. ГПд час занять у коридорах повинна збершатись тиша, щоб не 
заважати робот] студент]в та викладач]в.

50. Студентам не дозволяеться на територп техн]куму курити та 
розпивати алкогольн] напой

51. Студенти повишп збершати майно техн]куму та економити 
енергоносн.

52. За сумл]нне ставлення до навчання та громадських обов’язк]в 
студенти можуть бути заохочеш:

а) подякою;
б) занесениям до книги пошани, на дошку пошани;
в) нагородженням похвальною грамотою;
г) нагородженням цшним подарунком, грошовою npeMieio.
Заохочення студент]в здшснюеться адмшютращею техшкуму за

погодженням з громадськими оргашзащями.
53. За порушення навчально'! дисциплши, правил внутр]шнього 

розпорядку i правил сшвжиття до студент]в можуть бути застосоваш 
дисципл]нарн] стягнення:

а) зауваження (робиться викладачем або класним кер]вником);
б) догана (оголошуеться наказом директора);
в) виключення i3 техшкуму.
Виключення студента i3 техшкуму, а також вщновлення його до 

техшкуму вщбуваеться за наказом директора. Виключення студента за 
неусшшнють, за порушення трудово '1 дисциплши, правил внутрш нього 
розпорядку i сп]вжиття, а також в окремих випадках вщрахування студент]в 
техн]куму вщбуваеться шсля обговорення на педагог]чн]й рад] з 
урахуванням думки громадських оргашзацш техн]куму.

IX. ПОРЯДОК В НАВЧАЛЬНИХ ПРИМИЦЕННЯХ
54. За благоустр]й в навчальних прим]щеннях (наявн]сть необхщних 

мебл1в i обладнання, п]дтримання чистоти i нормально! температури, 
справного осв]тлення та шше) в]дповщае заступник директора з 
адмшютративно-господарчоУ роботи.

За утримання в справност] обладнання лаборатор!й i каб]нет]в за
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пщготовку навчальних матер!ал1в до занять вщповщають завщувач1 
лаборатории кабшеНв.

55. У навчальних майстернях, лаборатор1ях i кабшетах повинш 
вив1шуватись шструкци з техшки безпеки, охорони npaui та евакуащУ у pa3i 
надзвичайних ситуацш.

56. Ключ1 вщ ycix навчальних прилнщень повинш знаходитись у 
чергового охорони техшкуму i видавагись за списком, установленим 
заступником директора з адмш 1стративно-господарчо1 роботи.

57. Час прийому директором, його заступниками i завщувачами 
вщдшень студенНв та вщвщувач1в установлюеться правилами внутр1шнього 
розпорядку навчального закладу i вив1шуеться на дошщ оголошень.

Правила внутрш нього розпорядку вив1шуються в закладах освгги на
видному Micui.
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