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Основні права та обов'язки здобувачів освіти регламентуються законами 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами Міністерства освіти і науки 
України, Статутом Університету. 

Здобувачі освіти мають право на: 
– вибір форми навчання; 
– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 
– трудову діяльність у позанавчальний час; 
– додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи, скорочений 

робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують 
роботу з навчанням; 

– користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 
спортивною, побутовою, оздоровчою базою Університету; 

– участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, олімпіадах, подання своїх робіт 
для публікацій; 

– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 
побуту, оздоровлення; 

– участь в об'єднаннях громадян (здійснення громадських прав, виконання 
громадських обов'язків дозволено тільки у вільний від навчання час); 

– вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених 
освітньо-професійною програмою підготовки та навчальним планом; 

– участь у формуванні індивідуального навчального плану; 
– моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну 

участь у науково-дослідній роботі, спортивному та громадському житті 
Університету; 

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства; 

– безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, 
послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів Університету; 

– на забезпечення гуртожитком у порядку, визначеному чинним 
законодавством, наказами та Положеннями Університету; 

– отримання стипендій, призначених юридичними або фізичними особами, 
які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до 
законодавства. 

Здобувачі освіти зобов'язані: 
– дотримуватися законів України, норм і положень, що викладені в Статуті 

Університету, Положенні про організацію освітнього процесу та цих Правил; 
– дотримуватися графіка освітнього процесу та виконувати вимоги 

навчального плану; 



– відвідувати всі види занять, які передбачено освітнім процесом, 
підвищувати свій загальнокультурний рівень; 

– утримуватись від розмов засобами мобільного зв’язку під час занять; 
– виконувати накази і розпорядження адміністрації Університету; 
– протидіяти корупційним проявам серед працівників та студентів 

Університету; 
– підтримувати належний порядок в аудиторіях, приміщеннях, гуртожитках, 

інших культурно-побутових об'єктів Університету та на його території; 
– дбайливо та охайно ставитись до майна Університету (приміщень, меблів, 

обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.); 
– дбати про честь та авторитет Університету, не допускати протиправних та 

аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в Університеті, так і в 
інших громадських місцях. 

Дисциплінарні правила 
На території Університету та в його приміщеннях категорично 

забороняється: 
- вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх 

аналоги; 
- курити (крім спеціально відведених місць); 
- перебувати у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння; 
- порушувати тишу під час проведення занять; 
- грати в азартні ігри; 
- вчиняти будь-які інші дії, які суперечать нормам чинного законодавства, 

Статуту Університету, цих Правил, а також нормам моралі. 
Під час навчальних занять, учасники освітнього процесу повинні 

дотримуватись певних дисциплінарних правил: 
– забороняється запізнюватись на заняття; 
– не допускаються сторонні розмови або інший шум, що заважає проведенню 

занять; 
– виходити з аудиторії під час заняття допускається лише з дозволу 

викладача. 
Заохочення  
За досягнення високих результатів у навчанні, науково-дослідній роботі або 

активну участь в громадському та спортивному житті Університету до здобувачів 
освіти, можуть застосовуватись такі види заохочення: 

– оголошення подяки; 
– нагородження грамотою; 
– нагородження цінним подарунком; 
– премій; 
– встановлення підвищеної або іменної стипендії; 
– надання пільгових путівок на відпочинок. 
 
За порушення цих Правил до здобувачів освіти може бути застосовані заходи 

громадського впливу – зауваження про недопустимість скоєння порушень. 
 


