
Статус і права студента визначені законодавчою базою  України та 
міжнародними договорами. Щоб повністю використати всі можливості, 
надані законом, необхідно знати, на що саме мають право студенти. 
 

Студент – це особа, яка навчається у вищому навчальному закладі з 
метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів. 

Вищий навчальний заклад – освітній, освітньо - науковий заклад, 
який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує 
освітньо – професійні програми вищої освіти, забезпечує навчання, 
виховання та професійну підготовку осіб, а також здійснює наукову та 
науково – технічну діяльність. Вищими навчальними закладами є технікуми 
(училище), коледж, інститут, консерваторія, академія та університет. 

Права студента визначає Конституція України, Закон України «Про 
освіту»  та «Про вищу освіту». Відносини у процесі  навчання можуть 
регулюватися наказами та розпорядженнями Кабінету міністрів України, 
Міністерством освіти України, а також внутрішніми нормативно – правовими 
актами навчального закладу. 

Найголовнішим нормативним актом навчального закладу є Статут, 
який повинен відповідати законодавству України. 

 
ПРАВА І ОБОВЯЗКИ СТУДЕНТІВ 

 
Cуспільні відносини у галузі навчання, виховання, професійної підготовки 
громадян України, а саме: організаційні, фінансові та інші засади 
функціонування системи вищої освіти, умови для самореалізації особистості 
студентів, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих 
фахівцях врегулювано Законами України "Про освіту" та "Про вищу 
освіту". Права і обов’язки студентів визначені статтями 51, 52 Закону 
України ”Про освіту” та 54, 55 Закону України ”Про вищу освіту”. 
 

Студенти мають право на: 
 
вибір форми навчання; 
 
безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 
 
трудову діяльність у позанавчальний час; 
 
додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням 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 вищого навчального закладу; 
 



участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 
для публікацій; 
 
перерву в навчанні у встановленому законодавством порядку;  
 
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-
виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 
організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 
 
участь у об'єднаннях громадян; 
 
участь у діяльності органів самоврядування вищого навчального закладу, 
Вченої ради вищого навчального закладу, органів студентського 
самоврядування;  
 
обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених 
освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним 
планом; 
 
участь у формуванні індивідуального навчального плану; 
 
моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну 
участь у науково-дослідній роботі; 
 
захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, 
від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або 
принижують їх честь і гідність; 
 
безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, 
інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та 
інших підрозділів вищого навчального закладу; 
 
канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів; 
 
студенти, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право 
на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у 
порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України; 
 
студенти мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та 
фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій 
відповідно до законодавства. 
 
  
 



Студенти зобов'язані: 
 

 
дотримуватися моральних, етичних норм; 
 
виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, 
відвідувати заняття; 
 
виконувати у встановлені терміни усі види завдань, що передбачені 
навчальними планами і програмами; 
 
дбайливо користуватись аудиторним обладнанням, меблями, комп'ютерною 
технікою, книжковим фондом, іншим майном. 
 
  
 

Права і обов’язки студентів також встановлені: 
 
- договором про навчальні послуги (для студентів, що навчаються за кошти 
фізичних /юридичних осіб); 
 
 
 
                   Студенти та аспіранти Університету мають право: 
 
 На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з 
боку керівництва, викладачів, працівників і студентів Університету. 
 
  На навчання для здобуття відповідної кваліфікації та вибору профілю, 
форми навчання, навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, 
передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та поточним 
навчальним планом, формуючи індивідуальний навчальний план, який 
затверджується в порядку, встановленому навчальним закладом. 
 
  На доступ до інформації з усіх галузей знань. 
 
  Безплатно користуватися приміщеннями, обладнанням навчальних 
кабінетів, лабораторій, бібліотеки, читального залу та інших структурних 
підрозділів навчального закладу. 
 
   
  Брати участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській чи інших 
видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, конкурсах, виставках 
тощо. 
 



   Обирати й бути обраними до органів самоврядування, брати участь у 
вирішенні важливих питань діяльності Університету. 
 
   Брати участь у роботі культурно-освітніх гуртків, товариств, інших 
авторських організацій. 
 
   Брати участь у роботі громадських організацій. 
 
   Користуватися послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, 
профілактики захворювань та зміцнення здоров’я. 
 
   На захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства, від дій адміністрації, педагогічних та інших працівників, які 
порушують права або принижують честь, гідність людини. 
 
  Під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами, 
встановленими чинним законодавством. 
 
   Користуватися пільгами, встановленими за відмінне навчання, що не 
суперечить чинному законодавству. 
 
   На академічну відпустку, повторне навчання на курсі, поновлення, 
переведення на іншу форму навчання, напрям або до іншого навчального 
закладу відповідно до чинного України. 
 
   Працювати у вільний від навчання час за умови виконання графіка 
організації навчального процесу та вимог індивідуального навчального 
плану. 
 
 
          Отримання на період навчання місця для проживання в гуртожитку 
(іногородні студенти, аспіранти) за наявності вільних місць. 
 
   На продовження освіти за напрямом чи спеціальністю на основі 
одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, отримання додаткових освітніх 
послуг за відповідним договором з Університетом. 
 
    
  На безпечні умови навчання та інші права згідно з чинним законодавством 
України. 
 

Студенти, аспіранти зобов’язані: 
 
  Ґрунтовно оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками зі 
спеціальності, основами суспільних та гуманітарних наук. 



 
  Виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіками 
навчального процесу та робіт, розкладами занять. 
 
 Опрацьовувати пропущений програмний матеріал зі складанням проміжного 
заліку. 
 
  Відвідувати заняття, у тому числі за обраним індивідуальним планом, 
вчасно інформувати керівництво Університету в разі неможливості з 
поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та 
іспити, виконувати контрольні роботи тощо. 
 
 Постійно прагнути до духовного та фізичного вдосконалення. 
 
 Підвищувати загальнокультурний рівень, оволодівати загальнолюдськими 
духовними цінностями та знаннями національної культури, історії, традицій 
українського народу. 
 
 Оволодівати українською мовою як державною мовою. 
 
 Дбайливо ставитись до збереження обладнання навчальних кабінетів, 
лабораторій, аудиторій, книжкового фонду, майна кімнат гуртожитку, тощо. 
 
 Тримати в чистоті і порядку навчальні приміщення, а також дотримуватися 
чистоти на території Університету, не палити в його приміщеннях та на 
прилеглій території, не вживати спиртні напої, наркотичні та токсичні 
засоби, не грати в азартні ігри, не заважати навчальному процесу і роботі 
працівників гучними розмовами, додержуватись чинних санітарно-
гігієнічних норм. 
 
 

Студентське самоврядування 
 
  З метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту 
їхніх прав і сприяння гармонійному розвиткові особистості студента, 
формування в нього навичок майбутнього фахівця в Університеті функціонує 
студентське самоврядування. 
 
 Студентське самоврядування функціонує відповідно до Положення, 
ухваленого вищим органом студентського самоврядування – Конференцією 
студентів Університету. 
 

Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 
 

 захист прав та інтересів студентів; 



 
виховання у студентів відповідального ставлення до виконання своїх 
обов’язків; 
 
 активізація навчальної, наукової і громадської діяльності студентів; 
 
 створення студентських культурно-освітніх гуртків, клубів, товариств, 
інших аматорських організацій; 
 
 співпраця й взаємодія з керівництвом Університету з метою вдосконалення 
навчально-виховного процесу, створення належних умов для навчання 
студентів; 
 
 організація побуту і відпочинку студентів, масових, культурно-освітніх, 
просвітницьких та спортивних заходів; 
 
 сприяння проведенню соціологічних досліджень серед студентів, вивчення 
їх інтересів; 
 
 участь у міжнародній студентській діяльності. 
 

Заохочення за успіхи в навчанні 
 

 За сумлінне ставлення до навчання, активну участь у науково-дослідній 
роботі та громадському житті Університету студенти морально і матеріально 
заохочуються шляхом: 
 
 призначення іменних стипендій; 
 
 оголошення подяки; 
 
 надання грошової премії 
 
  
  

Відповідальність за порушення навчальної дисципліни 
 

 Порушення навчальної дисципліни, тобто невиконання чи неналежне 
виконання з вини студента (аспіранта) навчального плану, тягне за собою 
накладення дисциплінарного стягнення. 
 
 За порушення навчальної дисципліни, порушення Правил внутрішнього 
розпорядку до студента може бути застосований лише один з таких заходів 
стягнення: 
 



 догана; 
 
 відрахування з Університету. 
 
 До застосування дисциплінарного стягнення з порушниками навчальної 
дисципліни проводиться комплекс виховних заходів, з’ясовується причина, 
що призвела до порушення. 
 

Студент може бути відрахований з Університету: 
 
 за неуспішність за результатами проміжної атестації, складених іспитів і 
заліків у сесію відповідно плану організації навчального процесу; 
 
 у зв’язку з невиконанням вимог навчального плану та графіка навчального 
процесу; 
 
 через появу на заняттях у навчальному корпусі, гуртожитку в нетверезому 
стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; 
 
 за розкрадання (в тому числі і дрібне) державного або особистого майна 
громадян; 
 
 за вироком суду, що набрав законної сили чи постановою органу, до 
компетенції якого входить накладання адміністративного стягнення або 
застосування заходів громадського впливу; 
 
 у разі вчинення аморального вчинку, несумісного з продовженням навчання 
у студентському колективі; 
 
 за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил 
внутрішнього розпорядку. 


