ІV. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАТУС ТА ОБОВ’ЯЗКИ
СТУДЕНТА
1. Обов’язки студентів:
1. Навчальні заняття проводяться за розкладом згідно з навчальними
планами і програмами, затвердженими у встановленому прядку.
2. Навчальний розклад занять складається на семестр під керівництвом
деканів,

директорів

інститутів,

затверджуються

ректором

університету

і

вивішується на дошках оголошень та сайті університету не пізніше ніж за 5 днів
до початку кожного семестру. Зміни в розкладі занять вносяться тільки з дозволу
деканів, інститутів.
3. Тривалість академічної години складає 80 хвилин. Про початок занять
викладачів та студентів повідомляють двома дзвінками. По закінчені занять
дається один дзвінок. Після закінчення академічної години встановлюється
перерва 10 хвилин.
4. Вхід студентів до аудиторії після другого дзвінка забороняється до
перерви.
5. До початку занять (і в перервах між ними) в аудиторіях, навчальних
майстернях і кабінетах лаборанти і асистенти готують необхідні навчальні
посібники та апаратуру.
6. Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторних,
навчальних майстернях всі курси поділяються на групи або підгрупи. Склад
студентських груп встановлюється наказом ректора в залежності від характеру
практичних занять.
7. У кожній групі наказом ректора (за представленням декана) назначається
староста з числа найбільш успішних і дисциплінованих студентів. Староста групи
підпорядковується заступнику декана з виховної роботи, виконує в своїй групі всі
його розпорядження і накази.
8. Студенти беруть участь у пропаганді наукових і суспільних заходах, що
проводяться вищим навчальним закладом серед населення.

9. За відсутності студента на занятті, з поважних причин, він зобов’язаний
довести до відома не пізніше наступного дня куратора, заступника з виховної
роботи, та у перший день присутності в університеті надати довідку про причини
пропуску занять. У випадку хвороби студент пред’являє куратору, заступнику з
виховної роботи довідку встановленого зразка.
10. Студенти зобов’язані підвестися під час того, коли викладач заходить
до аудиторії.
11. Студенти зобов’язані бережливо і акуратно ставитися до майна
університету. Студентам забороняється без дозволу адміністрації виносити
предмети та різні обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень.
12. За відмінне навчання, високі показники у виробничій практиці й активну
участь у житті факультету (університету) для студентів встановлені наступні
заохочення:
• висловлення подяки;
•

нагородження грамотами, туристичними путівками.

За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку до
студентів може застосовуватися наступні покарання:
• зауваження;
• догана;
• догана з попередженням;
• виключення з навчального закладу
Студенти зобов’язані:
 систематично та якісно оволодівати теоретичними знаннями та
практичними навиками за обраною спеціальністю;
 підвищувати свій ідейно-політичний, науковий та культурний рівень;
 відвідувати заняття і виконувати у встановлені терміни всі види
завдань, передбачені навчальним планом і програмами;
 активно брати участь в суспільно-корисній праці;

 виконувати правила внутрішнього розпорядку інституту і
студентського гуртожитку;

2. Розпорядок дня студента
Можливий розпорядок дня студентів (при
трьох парах навчальних занять)
7.00

Підйом

Фізична зарядка, прибирання, самообслуговування до

7.40

8.00

Сніданок до
Підготовка до занять, знаходження на шляху

8.10

до університету до

з 8.20 до 13.20

Заняття

15.00

Відпочинок до

з 15.00 до15.30

Обід
Самостійна підготовка до занять

15.40 – 19.00

Участь в гуртках художньої самодіяльності,
спортивних секціях

19.00 – 21.00

Вечеря

21.00 – 21.20

Відпочинок, самообслуговування,
читання літератури, прогулянка

21.20 – 22.50

Підготовка до сну

22.50 – 23.00
23.00

Відбій

Можливий розпорядок дня студентів (при
чотирьох парах навчальних занять)
Підйом

7.00

Фізична зарядка, прибирання, самообслуговування до
Сніданок до
Підготовка до занять, знаходження на шляху

8.00

7.40

8.10

до університету до
Заняття

з 8.20 до 11.10

Обід

з 11.10 до12.00

Заняття

з 12.00 до14.50

Відпочинок

з 15.10 до17.00

Самостійна підготовка до занять

17.00 – 19.30

Участь в гуртках художньої самодіяльності,
спортивних секціях

19.30 – 21.00

Вечеря

21.00 – 21.20

Відпочинок, самообслуговування,
читання літератури, прогулянка

21.20 – 22.50

Підготовка до сну

22.50 – 23.00

Відбій

23.00

