ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ,
ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
З а к о н У к р а ї н и « Про вищу освіту»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004)
Стаття 62. Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти
1. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на:
1) вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти;
2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
3) трудову діяльність у позанавчальний час;
4) 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;
5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,
навчальною, науковою та спортивною базами закладу вищої освіти;
6) 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);
7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою
базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом закладу вищої
освіти;
8) забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк
навчання у порядку, встановленому законодавством;
9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах,
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для
публікації;
10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної,
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у
встановленому законодавством порядку;
11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального
процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля,
побуту, оздоровлення;
12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
13) участь у громадських об’єднаннях;
14) участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу вищої
освіти, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради закладу вищої освіти, органів
студентського самоврядування;
15) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою
програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.
При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з
керівником відповідного факультету чи підрозділу;
16) 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;
17) академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
18) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
19) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на денній
формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, докторантурі, інтернатурі,
резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків;
20) 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;
21) участь у формуванні індивідуального навчального плану;
22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науководослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах
та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій
згідно із законодавством;
25) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на
навчальний рік;
26) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої
освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
27) оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх посадових
осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
28) 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.
2. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання
академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.
3. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання,
можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.
4. Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам) закладу вищої
освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Студенти (курсанти) закладу вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також студенти (курсанти) закладу вищої
освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають
гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання
академічної стипендії.
Академічні стипендії призначаються особам, які досягли значних успіхів у
навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом
Міністрів України. Частка студентів (курсантів), які мають право на отримання

академічних стипендій, встановлюється вченою радою закладу вищої освіти у межах
визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів (курсантів),
які мають право на отримання академічних стипендій, та стипендіального фонду.
Студентам (курсантам) закладів вищої освіти, які мають право на отримання
соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії,
надається один вид стипендії за їхнім вибором.
5. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати
встановлюються Кабінетом Міністрів України.
6. Для студентів (курсантів), які навчаються за гостродефіцитними
спеціальностями (спеціалізаціями) (у галузях знань освіта, математичні, природничі,
технічні науки), встановлюється підвищений розмір академічної стипендії. Перелік
таких спеціальностей (спеціалізацій) та розмір підвищення визначаються Кабінетом
Міністрів України.
9. Здобувачі вищої освіти, які навчаються у закладах вищої освіти за денною
формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
10. Студенти, курсанти закладів вищої освіти мають право на отримання
студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти
1. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, зобов’язані:
1) дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього
розпорядку закладу вищої освіти;
2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального
навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та
досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання.

Крім обов'язків, передбачених статтею 63 Закону України «Про вищу
освіту», студенти зобов'язані:
- додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку ВТЕІ;
- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, відвідувати
заняття;
- виконувати у встановлені терміни усі види завдань, що передбачені навчальними
планами і програмами;
- дбати про підвищення авторитету інституту;
- гідно нести звання студента, поважати людську гідність викладачів та всіх членів
трудового колективу;
- дотримуватися вимог угоди між адміністрацією інституту та студентом ВТЕІ;
- постійно прагнути до морально-культурного і фізичного вдосконалення;

- дбайливо користуватися аудиторним обладнанням, приладами, меблями,
обчислювальною та комп'ютерною технікою, книжковим фондом, іншим майном,
яке належить інституту.
Після закінчення навчання в інституті, для отримання диплома фахівця
певного освітньо-кваліфікаційного рівня студент зобов'язаний:
• до випуску:
- отримати обхідний листок в деканаті;
- подати заяву та документи паспортисту для виписки з гуртожитку.
• за 5 днів до засідання державної екзаменаційної комісії:
- розрахуватися з бібліотекою інституту;
- здати студентський квиток та обхідний листок до деканату;
• у день випуску:
- отримати диплом.
У разі відрахування з інституту (за будь-якої причини) студент отримує
документи про освіту (академічну довідку) тільки після здачі до деканату
оформленого обхідного листка.

