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01. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колеке корпоративної культури (лам - Колеко) розроблений

вілповілно ло Конетитупії України, Законів України «Про освіту». «Про

фкамону нерелииму освіту». «Про вищу освіту». «Про повну киальну

керелию освіту». та нших нормативночиранових актів
12. Корпоративна культура трунтується на колективних

мінтостяу па ви качає основні орієнтири понелінки членів спільноти освіти

у Івілокречаєному структурному нідрозмлілі «Повоушицький фаховий

колелж Заклалу вишої освіти «Полільський лержанний упіверей сти 0 палі

Колелиє, тобто спінробітників га злобу юанів фахової пере іншої осніти. о
уаннаються а нсїма формами (алі з здобувачі фамоної перелюитої освіти

чи колектив), розвиваючи у них почуття відповідальності га причетноси 10

неї. шо є необхідною умовою розмі кації коледжем його сталу ппих калать

іЖолеко розроблений (вітповілно лю вальноприйня них

ктичних норм. Він є осповою самореї їяції поводінки та діжнянті всіх

аленінносні тим піяльності
1.3.Колеко Є олинм її дснонних локументім нормативної башт

Коледжу, який орієнтує кожного члена колективу па лосягиєння спільних

шілей, кониснтруб ї спрямовує ініціативу та нілприємливіси» а також

впорялконує|лілово0спілкування ОЇ0набенієчує00сприявтиний

моральнозисихолог ічний клімат у колективі

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

24. Кожен преленавник спільноги Колелжу у своїй професійній

освітній патромалемкій ліяльносії
- керується нормами чинного какопо щивс тка:

- цінує лілову репутацію коледжу. піклується про його позитинтий іх їж у

префесійному співтоваристві, по чини п лій. о занлаю ть школи інтересом

заклалу іа протидіє буляким спробам підірвати його апторите

гнечує копфіленнійність службової інформації



- приймає на себо вілиовіла чьність за реалізацію лекларованих пілей і

усвідомлює свою причетність до успіхів і невлач Коледжу

З орієнтується ма духовність. патріотизм. загальноприйняті моральні

норми. шо вілображають ілеали добра. ловіри- гуманізму:

о нювілмє принципи справсланності і чесності. протистоїть корутиї

кабариннтну та протекціонізму в освітивому сереловищі:

( сирниє створенню х Колелжі атмосфери довіри. лоброзичинность

сиравеллиності. шаноблиного ставлення ло гідності | прав кожного чнієно

колектину. не лопускаючи бульсяких форм дискримінації та насильстк:

- аб. йливо ставиться ло майна заклалу освіти, дотримується чистоти 1
морялку в спорудах та на території коледжу, на робочому|місні. 5

мавчальних ошулиторіях. сабораторію- гуртожитку тошо: бережно

яиктючно з метою виконання посалоних обов'язків чи освітньої діяльності

використовує офісну техніку, моби зизку. навчально та мобораториє

облалнання, бібліотечний фонл:

адсоб коректив, не допускає вілхилень віл визнаних форм лілового

спілкування. висловлює пілтримку. розуміння та позитивне стависння 10

членів колективу, не лозволяючи необгрунтованих негативних є джень на

адресу колег та товаришів:

2 зберігає із примножує зралиції Колелжу та сприяє поширення» ли»

кращих практик із метоюформування відповідного сереловиша в селищі та

регіоні:

З понажам сімейні цінності. приватис життя своїх колег та змюбуначін

фахової перелвишої освіти:

сжле моровий (спосіб ожития сніклується про підтримку цем!

пранезкатності 5 вілповілально ставиться ло здоров'я інших людей. у 1омо

числі - зобмеженими можливостями

22.|Як прелетавник єдиної спільноти Коледжу кожен виклим

співробітник
(о дютримується умов укладеного з ним строкового. трудового договору

фухикиїональних обов'язків (вимог посадової інструкції) га правна



овнутрінитього трулового розпорялку, подаючи позитивний приклал іншим

лоном колекІнну:

однини і нішричує пропозиції осіб тю нанншються. які епримотнии пм

нлсконалення ченітниого проносу та бниних напрямів пялннос

сбунитує ррінснь професійної майсторності. нин" візчичияний 1

нарубіжний лосвіл. обмінюється резутьнаноми лосліджень. їз колонами м.
нартнерамих орієнтуючись при шьому ма цілі і завлання розвитку Колелжу.

зберітаючи | захищаючи його інтелектуальну власність, понаж авторські

ірава. вважає недопустимими підробки та плагіа

З форчис у злобувачів фахової нереленшої освіти, професійні якості

обраними напричками піліотовки (спеціальностями), комиетенииом»

зманність до роботи та життя в умовах глобалізованого світу:

( онажає думку злобунача фахоної перелвимої освіти о проявом

спілкуванні з молодлю терпіння. стриманість та доброзичливість: не

лопуєкачи при цьому панібратства:

С упованою відноситься ло студентських організацій Коледжу. зокрема. 1о

Студрали:

(допомагає розвитку. творчих злібностейі навичок осіб. що навчають».

сирим становленню високоморальної і відповідальної особистості 7

активною громалянською позицією:

- не лопус аю отримання за свою професійну діяльність. булзких

минатороло нослуюо міль не нередбачених законодавством України,

загальнолері вною та нормативноюбазоюКолел ку

23, Злюбувач фахової перелвищої освіти, як представник (ин!
спільноти Коледжу:

- наполегливо|овололіва знаннями (та професійними0паличками.

виконуючи всі вимоги навчального плану:

О шротистоїть академічній нечесності. відповідально 1 лобросовісно

виконуючи навчальні завлання та еклалаючи процедури контролю з
- проявляє громалянську активність і відповідальність: бер активну уласть

у житії прупио куро- нідллення по коледжу через різі ферми



змоврялування.|самодіяльності.|фізичної|культури.8спорту|та

волонтерської діяльності:
- проявляє у спілкуванні доброзичливість. повагу та чемиіси» не

допускаючи будь-яких проявів неповаги ло старших, нецензурних висловів.

грубості та вандалізму:
|

- бере на себо вілиовідальність за власні лії та власно майбутн.

розвиваючи творчі злібності. зокрема через дослідництво в пріоритетних

наукових (напрямках. сілерські якості. відчуття власної гідності й
самоповаги.

3. КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ СПІВРОБІТНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇОСВІТИ
3.1. Співробітники Коледжу та злобувачі фахової передвищої освіти

повинні мати зовнішній вигляд. що вілповілає характеру професійної

навчальної діяльності. відлаючи перевагу ліловому стилю оляту
32. Є пелопустимою поява на заняттях ї у Колелжі співробітників.

злобуванів фахової передвищої освіти. та сторонніх осіб у спортивному

пляжному. брудному та неохайному одязі(за виняткомзанятьз фізичної

культури та інших заходів. що вимагають спеціальної форми одягу).
33. (Не лопуєкасться поява у Коледжі в одязі. шо пропагує

націона: зму. релігійну чи субкультурну ворожнечу. та з символікою. шо

лемонетрує політичну та ідеологічну ангажованість

34. Перебуваючи в будівлі Коледжу, чоловіки повинні знімати

головні убори. При вході у примішення (чи при виході з них) бажано

пропустити виєрел жінок та літніх снюдей. люлей з обмеженими

можливостями. лопомогти їм піднятися схолами тощо.
3,3. Не лопускається залишати сміття. жувальні гумки на робочих

міснях. робити надписи і малюнки на меблях, стінах тощо.а також клеїти

інформанійні листи та оголошення у не призначених для цьогомісцях
3.6. Забороняється куріння в приміщеннях і на території заклалу

освіти



57 Виклалачі та співробітники повинні поважати колот. 1 злобувачів

фахоної перелвишої освіти, мо навчаються. не допускають запізнень на

роботу та на навчання і марнотратства часу

з. Злобувачі фахової передвищої освіти» що навчаються. зобов'я зані

ітати виклалача, що вхолить в аудиторію вставанням- при запізненні на

заняття вони можу ть зайтило аудиторії тільки з дозволу) виклалача.

39, Піа час провелення заходів (конференцій. круглих столів.

засідань. лілових зуУстрічей- урочистостей) чаєни колективу повинні

проявляти повагу ло виступаючих і олерантис ставлення ло інн» точок

чор. лютримуються тиші і порядку. не користуватися|мобільними

уелеронами: У разі отримання відповілного дозволу залишають примішення

у паузі між виступами.

зуломВиклалам та співробітник Коледжу ме повинен:

- принижувати гілність злобувача фахової лередвищої освіти: підвищу ти

молю, навмисно спотворювати їмена та прізвиша: при цьому викона» чи

співробітник зобов'язаний зробити звуваження шодо некоректної повелінки

та ювнішнього (ВИГЛЯДУ здобувача|фахової перелвишої освіти. то

манна, співробітника чи відвідуванах якщоїх поведінка» занинимм вчи

висловлювання суперечать вимогам Колекоу

2 проволити піл час навчальних занять політичну чи релігійну агітацію.а
пакож злійснювати рекламну діяльність яка не вілповідає є тим

завданням Коледжу:

- пред'являти піл час зламіі спиту чи заліку вимоги. що виходять хі рамки

навчальної програми:
С амінювати критерії оцінки в ході контрольних заходів: а током брали за

критерій при оцінюванні знань суб'єктивио ставлення ло здобувача фамової

мереленноїосвіти чи його особисті якості:

- шикористовунати службове становише з корисливих мілях

З урубо нести еобе по відношенню до колег, злобу вачів фахової пере лвищої

квіти, що навчаються. і відвідувачів:



7 бути вісутиїм на робочому міспі без поважних причин винятком

лових
ХАТУ, пов'язаних, їз виконаниям службових лоручень або посі
обон'язкію

7 оз лозолу, який налається у нстановаспому порядку використону вати
робоче місию. службові. приминеня. обладнання аключаюми ресуренМтерисі та соціальних мереж) не ха призначенням та користуватисямобільним пелефоном піл час занять ща контрольних заходів

МИЗлобувачі Чахоної перелвитої освіти, що нанецють пе
повинні

- отримувати чи на іавати лопомогу піл час процедур контролю. знань,Мана аваяиня або письмові роботи, підготовлені іншою особою.
Мористуютись шиаргальами чи іншими. нелозволеними засобами піл чик
занять та контрольних захолів:

7 ПРОПУЄКАТИ заняття або запізнюватися на них без поважної причини.
залишати аудиторіюпіл час занять без лозволу викладача,

4 МЕХАНІЗМИ ВПРОВА) ЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ НОРМ КОДЕКСУ

4АПоложення|Колексу реалізуються через розвиток системи
позанавчальної діяльності. виховання, «і тобалізаці » виховного процесу
Формування атмосфери «тотального» виховного. впливу

ЧУМОПівробітники та злобувачі (родової перелвищої кн, що
навчаються освіти у Відокремленому (структурному |цпідронцілі

у вищої освіти «Полільський
«Повоушицький фаховий коледж Закла!

універентєт». зобов'язані знати ї дотримуватися Колекоу
морпоратниної культури. нести вілповілальність порел спільнотою коле тяхза свою діяльність і поведін! КУ

3.3.Вироваля ния Колексу здійснюється через:
- визнання його. принципів усіма асниками освітнього процесу та їх
неухильне виконання:



- пропаганду. поширення та підкріплення залекларованих  принцииів
власним прикладом кожного члена колективу:
- активну й ініціативну участь кожного на рівні його можливостей та

комистениїї у нирішениї завлань. що стоять передо Відокремленим
структурним пілрозлілом «Новоушицький фаховий колелж Закла. у вищої
освіти «Полільський державний ушівереитет» :
ц визнання персональної відповідальності керівника. співробітника та

представника стулентського самоврялунання за порушення норм Колексу (5

тому числі і з боку сторонніх відні: вонивачін) у примішеннях. за я

мосуть вілповідальність чи піл час захолів. що ними реалізуються:
- активне залучення співробітників га здобувачів фахової пере шииної
освіти, що навчаються, ло роботи по благоустроютериторії та примішень
Колелж,

- підвишения загального рівня естетизації територі та примішень заклалу
освіти. якості провелення захолів. у тому числі на рівні трупи
спеціальності, віллілення, колела

ЗА. За порушення норм Колексу до співробітників і здобувачів
фахової перелвишої освіти. відповідним громадським чи лоралчим органом
можуть бути застосовані наступиї захоли:
- РОЗГЛЯДОпитання (на 0засіланий (комісі з питань профілактики
правопорушень

- залучення до спільно-корисних робії на території колелжу чи міста:
-омютотання (передо 0ахміністрацією (та органами|студентського
самоврядування про застосу вання засобін дисциплінарного виливу. у тому

числі відрахування злобу вачін фахової перелвищоїосвіти. що навчаються
- матеріальне або фінансове відшколування заподіяних збиткі
- клопотання перед алміністрацією прозвільнення виклалачачи
співробітника або щодо наказу про притягнення ло лисииплінарної
відповідальності.



ТРИКТИЩЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

41.Даний Колеке корпоративної культури набуває чинності з моменту
його затверлження директором колелжу

32. Колеке корпоративної ку тури. Відокремленого структурного
підрозмілу "Повоутинький (фаховий |(колоїжоЗакладу вищої осніти
"Полільськи й державний упінеренісї" оприлодики ться на офіційному
веб-сайті Колелжу

5.3. Пропозиції шоло змін га лоповисть ло Колексу корпоративної
культури виосяться ха поханням по іагон ічної радою коло оку

КтУЛЕНЬКОГ о симанрялутання ко о їжу, профспілкового комітету коле іо
Зміни їа люповнения ло Колексу корпоративної культури внолятьси мо цю

наканом пиректора коле оку

ЗА. Копіроль. за виконанням вичеї Колеко корпоративної культури
тесупо0посаові особи0Вілокромаєного (структурного|піпреніїву
«Повоутитький фаховий колоїж Заклілу вищої освіти По ілаький
ержанний університет» відповіно ло їх функціональних обон'я кін

ПОГОЛЖЕНО:

Заклунник пиректора 5 павмальної роботи
уз практичного павчанія ЙО вані ХРУСПИСЬКИЙ

Застутик лиректори з аалміністранинно гозаіо карської роботиреноаПавло БАБАК«пато
Т олова первинної профеті ониорнніннйна ЛОМАЧИНСЬКА

Голова спулрали їрина (РАРРАЧИНСЬКА

Юристконем 1 " Виами С МІЧУК1



У цьому Положенні пронумеровано, прошнуровано


