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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 

здобувача освіти в закладі вищої освіти 

«Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ» 

 

Глава 1. Загальні положення 

1.1 Метою даних Правил є гармонійний розвиток студента Закарпатського угорського 

інституту імені Ференца Ракоці ІІ (далі – ЗУІ) шляхом неухильного підтримання 

дисципліни в навчанні та побуті. 

1.2 Студенти повинні підтримувати гігієнічні вимоги. Не допускається приходити до 

закладу освіти у неохайній, брудній одежі, а також у пляжному одязі тощо. 

1.3 Неприпустимою є грубість, неповага у спілкуванні як між учасниками освітнього 

процесу, так і поза ЗУІ, непристойна поведінка (образливі жести, прояви фізичного та 

психологічного насилля тощо). 

1.4 На території ЗУІ категорично заборонено вживати наркотичні та токсичні засоби, 

алкогольні та слабоалкогольні напої або перебування в стані, що ними обумовлюється. 

Порушення даного правила вважається грубим порушенням дисципліни. 

1.5 Студенти зобов'язані дбайливо відноситися до матеріально-технічної бази та 

навчальної літератури інституту. Винні в їх пошкодженні чи втраті нестимуть 

матеріальну і майнову відповідальність. 

1.6 При проведенні різних заходів (ділові зустрічі, збори, наукові конференції, концерти, 

свята тощо) необхідно дотримуватись порядку, звук рингтонів в мобільних телефонах 

слід завжди завчасно вимикати та з повагою відноситись до виступаючих. 

1.7 Студент має підтримувати честь та гідність студента ЗУІ, поважати традиції закладу, 

постійно працювати над вдосконаленням успіхів в навчанні, пишатися приналежністю 

до академічної спільноти інституту. 



 Глава 2. Права та обов’язки студентів 

2.1 Права і обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти передбачені Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про науково та науково-технічну 

діяльність». 

 

2.2 Студенти ЗУІ мають право на: 

 вибір форми навчання та спеціалізації; 

 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, культурною, спортивною, побутовою, 

оздоровчою базою ЗУІ; 

 участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, 

конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій; 

 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного 

процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

 участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

 заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі; 

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

 безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами 

навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів ЗУІ; 

 канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів; 

 на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого закладу вищої 

освіти згідно чинного законодавства. 

2.3 Студенти ЗУІ зобов’язані: 

 виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану; 

 додержуватися законів та підзаконних актів України, Положень та Правил 

внутрішнього розпорядку ЗУІ, цих Правил; 

 відвідувати всі навчальні заняття, які передбачені навчальним планом; 

 заздалегідь інформувати кафедру, куратора у разі неможливості з поважних 

причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати 

контрольні та інші роботи, що визначені робочими навчальними планами; 

 дотримуватись належного санітарно-гігієнічного стану; 

 палити лише в спеціально відведених для цього місцях; 

 дбайливо відноситись до майна ЗУІ та майна інших юридичних та фізичних осіб; 

 бути дисциплінованими, ввічливими з представниками адміністрації, 

викладачами, співробітниками, здобувачами освіти та дотримуватися правил 

етикету;  

 вчасно прибувати до місця проведення практики; 

 при проходженні практики виконувати правила внутрішнього розпорядку, 

охорони праці та техніки безпеки й виробничої санітарії, що діють на місці 

проведення практики. 



Глава 3. Поведінка на заняттях 

3.1 Студент повинен з’являтися на заняття без запізнень. Студент, який запізнився на 

пару, може бути допущений в аудиторію тільки з дозволу викладача. Про початок та 

закінчення занять студенти проінформовані розкладом занять.  

3.2 Перед початком заняття студент має вимкнути звук рингтону в мобільному телефоні 

та інших пристроях, які можуть його відтворювати. Користуватися ними під час пари з 

метою, що не пов’язана чи порушує навчальний процес, забороняється. 

3.3 На занятті недопустимі будь-які зайві звуки: сторонні розмови, звук мобільних 

телефонів чи інших пристроїв тощо. 

3.4 У випадку неявки викладача на заняття протягом перших 15 хвилин, про що не було 

завчасно попереджено, студенти мають право залишити аудиторію до закінчення 

заняття. 

3.5 Викладач має право видалити студента із заняття, якщо останній порушує дисципліну 

і тим самим заважає працювати викладачу та групі. В такому випадку не слід вступати в 

суперечку з викладачем з приводу причини видалення. Всю суперечну ситуацію можна 

вирішити після заняття. 

3.6 Якщо студент не може з’явитися на заняття в зв’язку з хворобою чи з іншої  поважної 

причини, це має бути підтверджено документом, що надається компетентній особі ЗУІ у 

дводенний термін після зникнення таких причин. 

Глава 4. Поведінка за межами аудиторій 

4.1 Паління забороняється в УСІХ приміщеннях ЗУІ, допускається лише в спеціально 

відведених для цього місцях на дворі. 

4.2 Біля кабінетів інституту здобувачам освіти слід поводитись тихо, щоб не заважати 

роботі працюючих в них представників адміністрації, викладачів, співробітників. 

 Глава 5. Відповідальність за порушення дисципліни 

5.1 Студенти, котрі не дотримуються правил поведінки, передбачених цими Правилами, 

при систематичному чи одноразовому грубому порушенні дисципліни, а також 

враховуючи рівень завданої шкоди, підлягають академічній відповідальності згідно 

вимог ст. 42 Закону України «Про освіту». 

5.2 Студент може бути відрахований: 

 за власним бажанням; 

 за станом здоров`я на підставі висновку ЛКК; 

 за невиконання навчального навантаження та/чи академічну неуспішність 

(невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу, 

незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії); 

 за пропуски без поважних причин протягом навчального семестру; 

 за порушення умов контракту; 



 у разі вчинення аморального вчинку, несумісного з продовженням навчання у 

студентському колективі; 

 у зв’язку з переведенням до іншого закладу освіти; 

 за вживання алкогольних, наркотичних чи токсичних речовин або через появу на 

території ЗУІ і територій, що відносяться до нього, в місцях проведення різних 

заходів (концерти, екскурсії тощо), що організовані ЗУІ закладу в стані 

алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння; 

 за навмисне псування майна ЗУІ; 

 за розкрадання (в тому числі і дрібне) майна ЗУІ чи особистого майна працівників, 

студентів та інших громадян, а також в інших справах, що було встановлено 

вироком суду, який набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції 

якого відноситься накладення адміністративного стягнення або застосування 

заходів громадського впливу; 

 за систематичне або одноразове грубе порушення навчальної дисципліни, Правил 

внутрішнього розпорядку, положень даних Правил. 

 

Погоджено з органами студентських самоврядувань здобувачів освіти ЗУІ: 

27.09.2021 р. 

 

КОЗУБ ГЕРГЕЛЬ ІГОРОВИЧ, 

керівник органів студентського самоврядування ЗУІ 

 

 

 

КЕЛЕМЕН ДОМІНІКА ФЕДОРІВНА, 

керівник органів студентського самоврядування 

гуртожитку імені Ференца Келчеї 


