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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ ректора університету  

від 14.04.2015 року  № 107-ОД 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про навчальну дисципліну студента 

у Таврійському державному агротехнологічному університеті 
 

1. НОРМАТИВНА БАЗА 

• Закон України «Про освіту»; 

• Закон України «Про вищу освіту»; 

• Постанова від 5 вересня 1996 р. N 1074 про затвердження «Положення 

про державний вищий навчальний заклад»; 

• Статут Таврійського державного агротехнологічного університету; 

• Регламент роботи університету на навчальний рік; 

• Правила внутрішнього розпорядку роботи університету. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» Стаття 54. «Права осіб, 

які навчаються у вищих навчальних закладах» особи, які навчаються в 

університеті, мають право на: 

� вибір форми навчання; 

� 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, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального 

закладу; 

� участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх 

робіт для публікацій; 

� участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

� надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання; 

� участь у об'єднаннях громадян; 



� обрання вибіркових 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 та 
активну участь у науково-дослідній роботі; 

� захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 

� безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, 

інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних 

та інших підрозділів вищого  навчального закладу; 

� канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних 

тижнів на рік. 

Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною 

формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у 

відповідності до чинного законодавства, а також на забезпечення 

гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання 

стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх 

на навчання, а також інших стипендій  відповідно до законодавства. 

 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» Стаття 55. «Обов'язки 

осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах»: 

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані: 
� додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку 

вищого навчального закладу; 

� виконувати графік навчального процесу та  вимоги  навчального плану. 

 

Згідно постанови від 5 вересня 1996 р. N 1074 про затвердження 

Положення про державний вищий навчальний заклад пункт 63 

передбачає: 

Крім прав, передбачених статтею 51 Закону України "Про освіту", 

студенти вищого навчального закладу мають право: 

� 1) обирати і бути обраними до вищого колегіального органу 

самоврядування закладу; 

� 2) обирати вибіркові навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, 

передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим 

навчальним планом, формувати індивідуальний навчальний план, який 

затверджується у порядку, встановленому ректором; 

� 3) за дозволом деканів відвідувати заняття на інших факультетах 

закладу за умови виконання графіка навчального процесу, складеного 

відповідно до індивідуального навчального плану; 



� 4) отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним 

законодавством; 

� 5) брати участь у роботі громадських організацій; 

� 6) під час навчання без відриву від виробництва користуватися 

пільгами, встановленими чинним законодавством; 

� 7) на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого 

вищого навчального закладу у відповідності до Положення, яке 
затверджене Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

 

Згідно постанови від 5 вересня 1996 р. N 1074 про затвердження 

Положення про державний вищий навчальний заклад пункт 64 

передбачає: 

Крім обов'язків, передбачених статтею 52 Закону України «Про 

освіту», студенти вищого навчального закладу зобов’язані: 
� виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком 

навчального процесу; 

� відвідувати заняття за індивідуальним навчальним планом; вчасно 

інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних 

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

виконувати контрольні роботи тощо.  

 

3. ПОРУШЕННЯ ГРАФІКУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО 

РОЗПОРЯДКУ 

 

Навчальна дисципліна студента регламентується індивідуальним 

навчальним планом студента, графіком навчального процесу (за відповідним 

напрямом або спеціальністю) та правилам внутрішнього розпорядку студента 

(розкладом занять затверджений ректором на навчальний рік). 

Порушенням графіку навчального процесу вважається відсутність 

студентів без поважної причини на аудиторних заняттях, практиках та інших 

формах навчального процесу. 

 

Поважними причинами вважаються: 

− тимчасова непрацездатність студента; 
− відсутність студента на занятті при наявності заяви і дозволу декана; 
− вільне відвідування лекційних занять. 

 

Тимчасова непрацездатність студента підтверджується документом з 
лікувально-профілактичної установи. При захворюванні з тимчасовою 

втратою працездатності студент зобов’язаний протягом перших 2-х днів 

сповістити деканат факультету (через старосту або куратора) про своє 
захворювання, і одразу після закінчення лікування надати завірену лікарем 



довідку про тимчасову втрату працездатності. Не своєчасно надана медична 
довідка права на звільнення від навчальних занять не дає. Термін відсутності  
зараховується як відсутність на заняттях без поважних причин. 

При тривалій відсутності студента, пов’язаною із хворобою та при 

наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (довідка ЛКК) 

студенту може бути надано академічну відпустку. 

 

Відсутність студента на основі заяви на ім’я декана факультету 

допускається не більше ніж на 3 дні при наявності мотивованої причини 

(складні сімейні обставини, участь у конкурсах, олімпіадах, спартакіадах 

тощо). У разі непередбачуваних обставин (стихійні явища, смерть студент 
зобов’язаний терміново повідомити в деканат (через старосту або куратора 
групи) про неможливість прибуття на заняття з мотивованої причини. 

При тривалій відсутності студента з поважних причин: через тривалі 
захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад 

один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини, 

зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо, але який не має права 
на отримання академічної відпустки за медичними показаннями, може 
надаватися повторне навчання. Студенти першого курсу вищих закладів 

освіти правом на повторне навчання не користуються. Питання про надання 

студенту права на повторне навчання вирішується ректором (директором) 

вищого закладу освіти за поданням декана факультету до початку 

відповідного семестру і оформляється відповідним наказом. 

 

Вільне відвідування лекційних занять надається студентам денної 
форми навчання у відповідності до «Положення про організацію навчального 

процесу за кредитно-модульною системою у ТДАТУ для студентів, які 
вільно відвідують заняття». Студенти, які отримали розпорядженням по 

факультету право на вільне відвідування лекційних занять відпрацьовують 

пропущені заняття за індивідуальним графіком затверджений деканом. 

При порушенні графіку навчального процесу, навчальної дисципліни. 

правил внутрішнього розпорядку на студента можуть накладатись 

дисциплінарні стягнення у вигляді догани або суворої догани. 

 

Догана студентам виноситься розпорядженням декана відповідного 

факультету, якщо кількість пропусків занять без поважної причини від 

початку семестру складає: 
для ОКР «бакалавр» - більше 24 години; 

для ОКР «спеціаліст», «магістр» - більше 16 годин. 

 

Сувора догана студентам виноситься наказом ректора, якщо кількість 

пропусків занять без поважної причини від початку семестру складає: 
для ОКР «бакалавр» - більше 48 годин; 

для ОКР «спеціаліст», «магістр» - більше 32 годин. 



При порушенні студентом університету навчальної дисципліни 

проводяться виховні заходи: 

1. якщо студент має кількість пропусків без поважних причин для 

ОКР «бакалавр» до 24 годин, для ОКР «спеціаліст», «магістр» до 

16 годин: 

− декану провести виховну бесіду зі студентом з попередженням 

про можливі наслідки при подальшому порушенні дисципліни; 

− куратору академічної групи провести виховну бесіду та взяти на 
особистий контроль студента щодо відвідування занять; 

− провести виховну роботу на засіданні випускової (кураторської) 
кафедри; 

2. якщо студент має кількість пропусків без поважних причин для 

ОКР «бакалавр» більше 24 годин, для ОКР «спеціаліст», «магістр» 

більше 16 годин: 

− направити лист-повідомлення батькам студента щодо порушення 

навчальної дисципліни та з проханням провести виховну роботу; 

− винести догану студенту за порушення навчальної дисципліни 

розпорядженням по деканату із занесенням до особистої справи 

студента; 

− провести виховну роботу зі студентом на навчально-виховній 

комісії факультету. 

3. якщо студент має кількість пропусків без поважних причин для 

ОКР «бакалавр» більше 48 годин, для ОКР «спеціаліст», «магістр» 

більше 32 годин: 

− направити повторний лист-повідомлення батькам студента щодо 

продовження порушення навчальної дисципліни з проханням 

терміново з’явитися в деканат відповідного факультету та з 
попередженням про можливе відрахування студента з 
університету; 

− винести сувору догану студенту за порушення навчальної 
дисципліни розпорядженням по деканату із занесенням до 

особистої справи студента; 

− провести виховну роботу зі студентом на навчально-виховній 

комісії факультету, яка має право надати декану рекомендацію 

про відрахування студента за невиконання навчального плану і 
порушення навчальної дисципліни. 

Якщо студент після отримання суворої догани до кінця навчального 

семестру більше не має пропусків без поважних причин, декан має право 

своїм відмінити своє розпорядження про винесення дисциплінарного 

стягнення (суворої догани) студенту. 

Студент, який має догану та сувору догану за порушення графіку 

навчального процесу, навчальної дисципліни, правил внутрішнього 

розпорядку, у відповідності до п.66 «Положення про державний вищий 



навчальний заклад) може бути відрахований наказом по університету за 

поданням декана факультету. 

 

1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ З УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Згідно постанови від 5 вересня 1996 р. N 1074 про затвердження 

Положення про державний вищий навчальний заклад пункт 65 

передбачає: 

За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього 

розпорядку вищого навчального  закладу ректор може накласти  

дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу. 

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з 
вищого навчального закладу встановлюється його Статутом, Правилами 

внутрішнього розпорядку та даним Положенням. 

 

Згідно постанови від 5 вересня 1996 р. N 1074 про затвердження 

Положення про державний вищий навчальний заклад пункт 66 

передбачає: 

З вищого навчального закладу студент може бути відрахований: 

1) за власним бажанням; 

2) у зв'язку з призовом на строкову військову службу (крім студентів 

вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації); 
3) за незадовільне  складання  іспитів і заліків протягом сесії; 
4) за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального 

процесу; 

5) за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в 

нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння; 

6) за вироком суду,  що вступає в законну силу, чи постановою органу, 

до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або 

застосування заходів громадського впливу; 

7) за одноразове грубе порушення  навчальної дисципліни або Правил 

внутрішнього  розпорядку вищого навчального закладу (за погодженням з 
профспілковою організацією). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


