
3.4. Студенти зобов’язані: 
- додержуватися законів, статуту та правил  внутрішнього трудового 

розпорядку ; 
- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану; 
- глибоко оволодівати теоретичними знаннями, практичними навичками i 

сучасними методами досліджень за обраною спеціальністю; 
- набувати навичок організаторської  i  виховної роботи; 
- постійно прагнути до підвищення загальної культури, моралі i фізичної 

досконалості, нетерпимо ставитися до аморальних проявів; 
- поважати символіку академії; 



- брати участь у суспільно  корисній праці; 
- забезпечувати виконання договору про працевлаштування (після закінчення 

академії), який укладається з академію i підприємством - замовником 
(рекомендованим академією чи запропонованим студентом за узгодженням 
з профілюючою кафедрою); 

- бути дисциплінованими і охайними, поважати особисту гідність викладачів, 
спiвробiтникiв академії і своїх колег по навчанню та роботі; 

- дбайливо ставитися до власності академії (інвентар, устаткування, навчальні 
посібники тощо); 

- мешкаючи в гуртожитку, суворо дотримуватися Положення про гуртожитки 
академії, всебічно сприяти збереженню i розвитку його матеріальної бази; 

- сприяти розбудові матеріальної бази гуртожитку, у тому числі шляхом 
участі у роботах по його ремонту i благоустрою, відшкодовувати збитки, 
завдані гуртожитку; 

- турбуватися про підвищення авторитету академії; 
- на початку кожного навчального семестру i перед початком канікул 

обов’язково пройти інструктаж щодо запобігання травматизму, створення 
здорових і безпечних умов навчання, праці та відпочинку; 

- виконувати правила пожежної безпеки, не палити у навчальних 
приміщеннях, коридорах i на території академії (Наказ Міністерства освіти i 
науки України від 12.02.0 1. №57). 

 Співробітники академії, а також студенти, аспіранти, докторанти і 
слухачі академії, які користуються бібліотечним фондом академії 
зобов’язані: 
- дбайливо ставитись до друкованих творів одержаних із фондів бібліотеки, 

повертати їх у встановлений термін; 
- на початку кожного року читач повинен перереєструватись, пред’явити всю 

літературу, що значиться за ним  та подовжити (при потребі) термін 
користування нею; 

- студенти, які закінчили навчання в академії (або були відраховані), а також 
всі співробітники під час звільнення повинні повністю розрахуватись з 
бібліотекою; 

- за порушення правил користування бібліотекою читач може бути 
позбавлений права користування всіма пунктами видачі літератури на 
термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.  
3.5. Студенти мають право на: 

- вибір форми навчання; 
- безпечні i нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 
- трудову діяльність у позаурочний час; 
- додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи  (у зв’язку з 

навчанням), 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  конференціях, 
симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робот до 
публікацій; 

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

- участь у об’єднаннях громадян; 
- 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, активну 

участь у науково-дослідний роботі, досягнення в спорті та інше; 
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 
- безкоштовне користування в академії бібліотеками, інформаційними 

фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів 
академії; 

- канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних тижнів 
за навчальний рік; 

- студенти, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право 
на  пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком; 

- студенти академії мають право на отримання стипендій, призначених 
юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також 
стипендій відповідно до законодавства. 




