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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом директора коледжу 

"01" вересня 2022 р. №_27_ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію чергування по коледжу 

 

1. Загальна частина 
1.1. Об'єктами чергування по коледжу є його територія, включаючи 

центральний та бічний вхід, двір, холи та коридори обох корпусів. 

1.2. Суб'єктами чергування є педагогічні працівники: представники 

адміністрації (черговий адміністратор), викладачі (черговий викладач), 

керівники навчальних груп (черговий керівник навчальної групи) та здобувачі 

освіти (чергова навчальна група). 

1.3. Метою чергування є забезпечення дотримання правил внутрішнього 

розпорядку. 

- своєчасності початку і закінчення занять;  

- стану збереження майна;  

- чистоти і порядку на території та в приміщеннях;  

- поведінки здобувачів освіти під час перерв, тощо. 

1.4. Порядок чергування адміністрації, викладачів навчальних груп 

затверджується директором коледжу. 

1.5. Під час виконання обов'язків чергового, адміністратор та викладачі 

зобов'язані носити червону пов'язку або бейдж червоного кольору з написом 

«черговий адміністратор», «черговий викладач». (Після закінчення чергування 

пов'язка і бейдж чергового викладача здається черговому адміністратору). 

 

2. Права і обов'язки чергового адміністратора 
Черговий адміністратор відповідає за дотримання правил внутрішнього 

розпорядку з боку викладачів і студентів в цілому по коледжу. 

2.1. Черговий адміністратор зобов'язаний: 

- здійснювати чергування протягом тижня відповідно до затвердженого 

графіка; 

- контролювати роботу чергових викладачів; 

- контролювати роботу чергової групи та керівника чергової групи; 

- отримувати щоденний звіт від чергових викладачів та звіт за тиждень 

чергування групи від керівника цієї групи; 

- здійснювати вибіркову перевірку присутності здобувачів освіти на 

заняттях; 

- доповідати директору коледжу про результати чергування за тиждень на 

адміністративній нараді. 



3. Права і обов'язки чергового викладача. 

3.1. Черговий викладач у відповідності до посадової інструкції (п.2.25.5) та 

згідно з затвердженим графіком зобов'язаний: 

- забезпечувати дотримання правил внутрішнього розпорядку з боку всіх 

учасників освітнього процесу; 

- здійснювати чергування протягом дня в закріпленому за ним корпусі і на 

прилеглій території з 8 до 15; 

- по закінченні чергування, о 15 доповідати про його наслідки черговому 

адміністратору. 

3.2. Черговий викладач має право: 

- зупиняти порушників дисципліни; 

- вимагати письмового пояснення від порушників; 

- складати акти про порушення дисципліни або пошкодження майна разом з 

черговим адміністратором або з іншими працівниками коледжу; 

- надавати черговому адміністратору пропозиції щодо стягнення або 

заохочення всіх учасників освітнього процесу. 

 

4. Обов'язки керівника чергової групи 

4.1. Порядок чергування навальних груп затверджується наказом директора 

коледжу на навчальний рік.  

4.2.Керівник чергової групи мас права чергового викладача. 

4.3. Керівник чергової групи зобов'язаний: 

• забезпечити чергування здобувачів освіти своєї групи: 

• в їдальні протягом перерв; 

• в гардеробі (протягом осінньо-зимового сезону) перед початком і по 

закінченні занять під час перерв; 

• в аудиторіях і кабінетах, закріплених для прибирання за групами, які 

знаходяться на практиці за межами коледжу; 

• доповідати про результати чергування групи черговому адміністратору в 

п'ятницю після закінчення прибирання. 

 

5. Прикінцеві положення. 

5.1. Кожний викладач чергує по коледжу один раз на місяць згідно графіка, 

затвердженого директором за три дні до початку наступного місяця. 

5.2. Викладач має право подати заявку про зручний для нього день 

чергування не пізніше , ніж за п'ять днів до початку наступного місяця. 

5.3. У разі, якщо немає об'єктивної можливості задоволення побажання 

викладача щодо обраного ним дня чергування, адміністрація призначає такий 

день розпорядженням по коледжу. 

5.4. Викладач в день чергування не звільняється від занять і виконує обов'язки 

чергового перед початком занять та під час перерв. 

5.5. Відповідальним за складання помісячного графіка чергування викладачів 

є завідуюча навчально-методичної лабораторії. 

 


