ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої освіти
Центральноукраїнського національного технічного університету
1. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої освіти у
Центральноукраїнському національному технічному університеті (надалі – Правила)
розроблені відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Правила регулюють взаємовідносини між адміністрацією, науковопедагогічними працівниками, співробітниками та здобувачами вищої освіти, а також
між самими здобувачами вищої освіти та студентським самоврядуванням і сприяють
організації навчально-виховного процесу, зміцненню навчальної та виконавської
дисципліни, раціональному використанню вільного від аудиторних занять часу
здобувачів вищої освіти для організації самонавчання, самоосвіти, занять за
інтересами, культурних та спортивних форм дозвілля.
1.3. Питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішуються ректором
ЦНТУ у межах наданих йому прав цими Правилами та чинним законодавством
України а також здобувачами вищої освіти та ланками студентського
самоврядування відповідно до їх повноважень.
2. Основні обов’язки здобувачів вищої освіти
2.1. Дотримуватися законів України, Положення про Центральноукраїнський
національний технічний університет, Правил внутрішнього розпорядку для
здобувачів вищої освіти ЦНТУ, Положення про гуртожиток ЦНТУ, Правил
внутрішнього розпорядку в гуртожитках ЦНТУ.
2.2. Систематично займатися навчальною діяльністю, глибоко засвоювати
знання, професійні уміння, навички. Раціонально організовувати самостійну
пізнавальну діяльність, у терміни, встановлені графіком навчального процесу, в
повному обсязі виконувати всі види завдань, передбачених освітньо-професійною
програмою та навчальними планами.
2.3. До початку навчальних занять:
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- приходити до університету завчасно, щоб вистачило часу здати до роздягальні
верхній одяг (у холодну пору року). Перебування у верхньому одязі в
університеті не допускається;
- входити до навчального корпусу університету лише за студентськими
квитками здобувача вищої освіти ЦНТУ;
- до дзвоника зайняти своє місце в аудиторії та підготувати все необхідне для
заняття;
- при неявці на заняття з поважних причин здобувач вищої освіти або його
близькі повідомляють про це деканат. Після хвороби здобувач вищої освіти
повинен надати довідку з медичної установи відповідного зразка.
Пропущений теоретичний матеріал здобувач вищої освіти повинен засвоїти
самостійно (користуючись «Дистанційною освітою» на сайті ЦНТУ), у
вільний від навчально-виховного процесу час, скласти академічні
заборгованості з семінарських, практичних, контрольних занять не пізніше
недільного терміну або в строк, погоджений з деканатом;
- у разі невиконання домашнього завдання, непідготовленості до практичного,
семінарського чи контрольного заняття з поважних причин, здобувач вищої
освіти повинен попередити про це викладача.
2.4. На заняттях:
- вхід здобувачів вищої освіти до аудиторії, де проводяться заняття, після
дзвоника забороняється. В процесі занять у всіх навчальних та допоміжних
приміщеннях повинна бути забезпечена тиша та порядок. Переривати
заняття, заходити і виходити з аудиторії під час їх проведення забороняється.
Дзвоник після заняття є сигналом лише для викладача і тільки після
оголошення закінчення пари викладачем здобувачі вищої освіти припиняють
навчальну діяльність;
- тактовною поведінкою створювати сприятливу дієву атмосферу: бути
уважним, стриманим, зрівноваженим. При бажанні відповісти на поставлене
питання слід підняти руку та дочекатися дозволу викладача. Не перебивати
лекцію викладача, відповідь здобувача вищої освіти, не заважати підказками;
- забороняється користуватися мобільним зв’язком під час навчальних занять
чи культурно-виховних заходів.
2.5. Здобувачі вищої освіти повинні раціонально та результативно
організовувати самостійну роботу, що є основним засобом засвоєння навчального
матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час,
відведений для самостійної роботи здобувача вищої освіти, регламентується
робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3
загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної
навчальної дисципліни;
2.6. Здобувач вищої освіти повинен вчасно інформувати керівництво у разі
неможливості з поважних причин виконати графік навчального процесу.
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Відповідальність за виконання індивідуального навчального плану повністю
покладається на здобувача вищої освіти. Невиконання індивідуального навчального
плану з вини здобувача вищої освіти є підставою для відрахування його з
університету.
2.7. Здобувачі вищої освіти повинні вчасно та добре підготовлені з’являтися на
іспити. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на іспит, викладач робить в
екзаменаційній відомості відмітку «не з’явився».
2.8. Здобувачі вищої освіти, які під час сесії не склали іспити та заліки з однієї
або двох дисциплін, повинні ліквідувати академзаборгованості до початку
наступного семестру. Як виняток, перший проректор може продовжити термін
ліквідації академзаборгованості.
2.9. Здобувачі вищої освіти, що отримали незадовільну оцінку з іспиту, до
повторного складання допускаються не більше двох разів: перший раз –
викладачеві, другий – комісії, яка створюється деканом факультету.
2.10. Підвищувати культурно-освітній рівень, систематично займатися
самоосвітою, розвитком власних здібностей, самовихованням кращих якостей
громадянина України, професійних якостей фахівця фінансово-економічної сфери,
загальнолюдяних гуманних рис особистості.
2.11. Бути організованим та дисциплінованим, брати участь у громадській
діяльності, суспільно корисній праці та самообслуговуванні.
2.12. Виконувати всі правила ділового етикету: чемно вітатися з викладачами,
співробітниками, здобувачами вищої освіти; на вході пропускати наперед
викладачів, співробітників, старших за віком, юнаки – дівчат; вдягатися у діловому
стилі (до занять не допускаються здобувачі вищої освіти у одязі пляжного стилю)
тощо.
2.13. Берегти і зміцнювати державну власність, дбайливо ставитися до
обладнання, приладів, комп’ютерної та іншої техніки, бібліотечного фонду, що
належить університету та його гуртожитку.
2.14. Дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, охорони життя та
здоров’я, санітарно-гігієнічного режиму, підтримувати сприятливий психологічний
клімат у процесі навчальних та виховних заходів, у гуртожитку тощо.
2.15. Забезпечувати збереженість власних речей як в університеті, так і
гуртожитку, не залишати їх без особистого нагляду. Адміністрація і працівники
університету та гуртожитку не несуть відповідальності за власні речі здобувачів
вищої освіти, крім випадків, коли речі здаються до роздягальні.
2.16. У приміщеннях університету та гуртожитку, біля прилеглих територій
забороняється палити цигарки, розпивати спиртні напої, вживати токсичні та
наркотичні речовини, висловлюватися нецензурно, порушувати правопорядок
іншими способами.
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3. Основні права здобувачів вищої освіти
Здобувачі вищої освіти університету мають право на:
- вибір форми навчання під час вступу до університету;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
- трудову діяльність у позанавчальний час випускних (як виняток
передвипускних) курсів (перехід на вибіркове відвідування і навчання поза
розкладом занять академічної групи, в тому числі з використанням технологій
дистанційного навчання);
- 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;
- безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,
навчальною, науковою та спортивною базами закладу вищої освіти;
- безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з
використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені
станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
- користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою
базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому Статутом університету;
- забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому
законодавством;
- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах,
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для
публікації;
- участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної,
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у
встановленому законодавством порядку;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального
процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля,
побуту, оздоровлення;
- внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
- участь у громадських об’єднаннях;
- обрання до найвищого колегіального органу університету;
- участь у діяльності органів громадського самоврядування університету,
факультетів, відділень, вченої ради університету, факультету;
- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою
програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25
відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої
освіти;
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- навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох
закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним
ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
- академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
- отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
- зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній
формі навчання в університеті, аспірантурі, докторантурі, за умови добровільної
сплати страхових внесків;
- користування пільгами, встановленими за вiдмiнне навчання;
- отримання стипендії та матеріальної допомоги відповідно до чинного
законодавства України;
- академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав
здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науководослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
- безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та
організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно
із законодавством;
- канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на
навчальний рік;
- отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх посадових осіб,
педагогічних і науково-педагогічних працівників;
- спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до
інфраструктури закладу вищої освіти відповідно до медико-соціальних показань за
наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
- перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання
освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову
службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо).
Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання
чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав)
може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено
міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти;
- збереження місця навчання та стипендії, призваним на військову службу у
зв’язку з оголошенням мобілізації;
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- збереження місця навчання та виплату стипендії відповідно до положення про
порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачам вищої освіти, які
реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи
здійснення наукової діяльності в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на
території України чи поза її межами.
4. Основні зобов’язання здобувачів вищої освіти
4.1. Здобувачі вищої освіти університету зобов’язані:
- дотримуватись вимог законодавства, статуту, Правил внутрішнього трудового
розпорядку університету, правил внутрішнього розпорядку в студентському
гуртожитку;
- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
- виконувати вимоги навчального плану у терміни, визначені графіком
організації навчального процесу;
- відвідувати заняття 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);
- у випадку хвороби здобувач вищої освіти представляє декану факультету
довідку відповідного лікувального закладу;
- допомагати керівникам університету та його підрозділів підтримувати
належний порядок на прилеглих до університету територіях, студентського
містечка, інших культурно-побутових об’єктів, які обслуговують здобувачів вищої
освіти.
За невиконання своїх обов’язків i порушення Правил внутрішнього розпорядку
до здобувачів вищої освіти можуть застосовуватись заходи академічного впливу
відповідно до чинного законодавства.
4.2. Здобувач вищої освіти може бути відрахований:
- після завершення навчання за відповідною освітньою (освітньо-науковою,
науковою) програмою;
- за власним бажанням;
- з приводу переведення до іншого навчального закладу;
- за невиконання навчального плану;
- за порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої
освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує
таке навчання;
- за порушення навчальної дисципліни у випадку, якщо здобувач вищої освіти
упродовж 15 навчальних днів не відвідував академічні заняття без поважних
причин;
6

- за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до
компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення, або
застосування заходів громадського впливу;
- за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії;
- за інші випадки, передбачені законом.
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути
притягнені до такої академічної відповідальності:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої
програми;
- позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання;
- інші види стягнень, передбачені законом.
5. Заохочення за успіхи в навчанні
До здобувачів вищої освіти, які сумлінно ставляться до навчання, беруть
активну участь у громадському житті академічної групи, факультету, університету,
тощо, застосовуються такі заохочення:
а) оголошення подяки;
б) нагородження цінним подарунком;
в) нагородження Почесною грамотою.
г) присудження додаткових балів, передбачених критеріями оцінювання при
призначенні академічних стипендій (Додаток 1 до Правил призначення академічних
та соціальних стипендій у ЦНТУ) та іменної стипендії.
Для здобувачів вищої освіти, що навчаються за контрактом, в якості заохочення
може бути переведення їх на навчання за кошти державного бюджету відповідно до
«Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ» та «Положення про
переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення».
6. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
За порушення Правил внутрішнього розпорядку до здобувачів вищої освіти
університету може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
а) догана;
б) відрахування з університету.
7. Навчальний розпорядок
7.1. Навчальні заняття в університеті проводяться згідно з розкладом,
відповідно до навчальних планів i програм.
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7.2. Розклад занять складається на семестр, затверджується першим
проректором i вивішується не пізніше ніж за 10 днів до початку кожного семестру.
7.3. Тривалість навчальної пари – 80 хвилин. Перерва між 1 і 2 та 3 і 4 парами
складає 10 хвилин, а між 2 і 3 – 30 хвилин.
7.4. Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторіях, навчальних
майстернях кожен курс ділиться на академічні групи. Склад академічної групи
встановлюється адміністрацією в залежності від характеру практичних занять.
7.5. Здобувачі вищої освіти повинні бути дисциплінованими i охайними як у
стінах університету, так i за його межами, в громадських місцях.

8

