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Положення про навчальну дисципліну здобувачів вищої освіти 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного /Ломейко О.П., Грицаєнко І.М., Кюрчев С.В., Назаренко І.П., Ортіна 

А.В., Тараненко Г.Г., Галько С.В. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 

 

 

Положення розроблено відповідно до Законів України: «Про вищу 

освіту», Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту»; на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України 05.09.1996 № 1074 «Про 

затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад», Статуту 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного, Регламенту роботи університету на навчальний рік та Правил 

внутрішнього розпорядку роботи університету. 

Метою зазначеного Положення є регламентування основних засад 

навчальної дисципліни здобувачів вищої освіти університету. 

У Положенні викладено права та обов’язки учасників освітнього процесу 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного, а також визначені виховні заходи та дисциплінарні стягнення при 

порушенні навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про навчальну дисципліну здобувачів вищої освіти 

Таврійського державного агротехнологічного університету  

імені Дмитра Моторного 

 

1. НОРМАТИВНА БАЗА 

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 Статут Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного (далі – Університету); 

 Регламент роботи Університету на навчальний рік; 

 Правила внутрішнього розпорядку роботи Університету. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Згідно зі статтею 62 «Права осіб, які навчаються у закладах вищої 

освіти» Закону України «Про вищу освіту», особи, які навчаються в 

університеті, мають право на: 

 вибір форми навчання під час вступу до Університету; 

 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; 

 безоплатне користування освітнім порталом, бібліотеками, музеями, 

інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами 

Університету; 

 користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

оздоровчою базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому Статутом 

Університету; 

 забезпечення місцем проживання у гуртожитках Університету та 

цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому 



 

 

чинним законодавством; 

 участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 

для публікацій; 

 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, побуту, оздоровлення; 

 участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

 вибір освітніх компонент 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; 

 участь у програмах академічної мобільності та подвійного диплому; 

 моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну 

участь у науково-дослідній роботі або суспільному житті університету; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 

 канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних 

тижнів на навчальний рік. 

Особи, які навчаються в Університеті за денною формою навчання за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання 

академічних та соціальних стипендій у встановленому чинним законодавством 

порядку. 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються в Університеті за денною формою 

навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 

Згідно з і  статтею 63 «Обов’язки осіб, які навчаються у закладах 

вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту», особи, які навчаються 

в університеті, зобов’язані: 



 

 

 дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього 

розпорядку Університету; 

 виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

 виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального 

навчального плану, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати 

визначених освітньою програмою для відповідного ступеня вищої освіти 

програмних результатів навчання. 

 

Згідно зі статтею 51 «Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, 

слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів» 

Закону України «Про освіту»: 

1. Студенти, слухачі, аспіранти, докторанти відповідно мають 

гарантоване державою право на: 

 навчання для здобуття певного освітнього рівня вищої освіти; 

 додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші 

пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням 

(для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання); 

 одержання направлення на навчання та/або стажування до інших закладів 

вищої освіти, зокрема іноземних; 

 користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою базою Університету; 

 доступ до інформації в усіх галузях знань; 

 участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах 

наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах; 

 особисту або через своїх представників участь у громадському 

самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, побуту тощо; 



 

 

 участь в об’єднаннях громадян; 

 безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

 забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України; 

 трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час; 

 перерву в навчанні; 

 користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, 

профілактики захворювань та зміцнення здоров’я; 

 збереження місця навчання на період проходження військової служби за 

призовом під час мобілізації, на особливий період; 

 відстрочку на складання екзаменаційної сесії та державної атестації в 

Університеті на період проходження військової служби за призовом під час 

мобілізації, на особливий період. 

 

Згідно зі статтею 52 «Обов’язки вихованців, учнів, студентів, 

курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, 

докторантів» Закону України «Про освіту»: 

1. Обов’язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, 

стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів відповідно є: 

 додержання законодавства, моральних, етичних норм; 

 систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, 

професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня; 

 додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального 

закладу. 

 

3. ПОРУШЕННЯ ГРАФІКУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ ТА ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ 

 

Навчальна дисципліна здобувача вищої освіти регламентується 

індивідуальним навчальним планом, графіком навчального процесу  

(за відповідною освітньою програмою та спеціальністю) та правилам 



 

 

внутрішнього розпорядку Університету (розкладом занять затверджений 

ректором на навчальний рік). 

Порушенням графіку навчального процесу вважається відсутність 

здобувачів вищої освіти без поважної причини на аудиторних заняттях, 

практиках та інших формах освітнього процесу, а також несвоєчасність 

виконання запланованих графіком контрольних заходів. 

Поважними причинами відсутності здобувачів вищої освіти на 

аудиторних заняттях, практиках та інших формах освітнього процесу 

вважаються: 

 тимчасова непрацездатність здобувача вищої освіти; 

 відсутність здобувача вищої освіти на аудиторному занятті, практиці або 

контрольному заході, при наявності заяви і дозволу декана відповідного 

факультету (інституту); 

 наказ на переведення на дуальну форму навчання; 

 наказ на проходження закордонної практики здобувачем вищої освіти; 

 наказ на навчання за програмою академічної мобільності або подвійного 

диплому; 

 дозвіл вільне відвідування лекційних занять відповідно до порядку 

визначеного цим Положенням та іншими нормативно-правовими документами 

Університету. 

Тимчасова непрацездатність здобувача вищої освіти підтверджується 

документом з  лікувально-профілактичної установи. При захворюванні з 

тимчасовою втратою працездатності здобувач вищої освіти зобов’язаний 

терміново сповістити через старосту або куратора (методиста) декана 

факультету (керівника інституту) 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, а термін відсутності здобувача зараховується як 

відсутність на заняттях, практиках та інших формах освітнього процесу без 

поважних причин. 



 

 

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

наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (довідка ЛКК) здобувачу 

вищої освіти може бути надано академічну відпустку. 

Відсутність здобувача вищої освіти на основі заяви на ім’я декана 

факультету (керівника інституту) допускається не більше ніж на 3 дні при 

наявності мотивованої причини (складні сімейні обставини, форс-мажорні 

обставини, участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях, культурних заходах, 

спортивних змаганнях тощо). У разі непередбачуваних обставин (стихійні 

явища, смерть близьких) здобувач вищої освіти зобов’язаний терміново 

повідомити через старосту або куратора (методиста) декана факультету 

(керівника інституту)  про неможливість прибуття на заняття з мотивованої 

причини. 

При тривалій відсутності здобувача вищої освіти 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. Здобувачі вищої освіти 

першого курсу правом на повторне навчання не користуються. Питання про 

надання здобувачу вищої освіти права на повторне навчання вирішується 

ректором Університету за поданням декана факультету (керівника інституту), 

як правило, до початку відповідного семестру і оформляється відповідним 

наказом ректора. 

Вільне відвідування занять надається здобувачам вищої освіти 

Університету, як виняток, у відповідності до Порядку визначеним нормативно-

правовими документами Університету. Здобувачі вищої освіти, які отримали 

дозвіл на вільне відвідування занять зобов’язані систематично відпрацьовувати 

пропущений матеріал на Освітньому порталі Університету та бути присутніми 

на контрольних заходах (ПМК, екзамени тощо). 

Дуальна форма навчання надається здобувачам вищої освіти у 



 

 

відповідності до «Положення про порядок організації та проведення дуальної 

форми навчання в ТДАТУ» та затверджується наказом ректора Університету. 

Закордонна практика здобувачів вищої освіти здійснюється у 

відповідності до «Положення про організацію та проведення практики 

студентів ТДАТУ за кордоном» та затверджується наказом ректора 

Університету. 

Навчання за програмою академічної мобільності або подвійного 

диплому здійснюється у відповідності до «Положення про академічну 

мобільність здобувачів вищої освіти ТДАТУ» та затверджується наказом 

ректора Університету. 

При порушенні графіку навчального процесу, навчальної дисципліни та 

правил внутрішнього розпорядку, на здобувача вищої освіти Університету 

можуть накладатись дисциплінарні стягнення у вигляді догани або суворої 

догани. 

Догана здобувачам вищої освіти денної форми навчання першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти виноситься 

розпорядженням декана відповідного факультету, якщо кількість пропусків 

занять без поважної причини від початку семестру більше 30 години. 

Сувора догана здобувачам вищої освіти денної форми навчання першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти виноситься 

розпорядженням декана відповідного факультету, якщо кількість пропусків 

занять без поважної причини від початку семестру більше 60 години. 

При порушенні здобувачем вищої освіти університету навчальної 

дисципліни проводяться відповідні виховні заходи: 

1. У випадку, якщо здобувач вищої освіти має кількість пропусків без 

поважних причин до 30 годин: 

 декану факультету (керівнику інституту) провести виховну бесіду зі 

здобувачем із усним попередженням про дисциплінарні стягнення при 

подальшому порушенні навчальної дисципліни; 

 куратору академічної групи (методисту інституту) провести виховну 



 

 

бесіду та взяти на  особистий контроль здобувача вищої освіти щодо 

відвідуваності занять та успішності навчання; 

 провести зі здобувачем вищої освіти виховну роботу на засіданні 

випускової (кураторської) кафедри; 

 У випадку, якщо здобувач вищої освіти має кількість пропусків без 

поважних причин до 60 годин: 

 винести розпорядженням декана факультету (керівника інституту) догану 

здобувачу вищої освіти за порушення ним навчальної дисципліни  із занесенням 

до його особистої справи; 

 направити лист-повідомлення батькам здобувача вищої освіти (для денної 

форми навчання) щодо порушення навчальної дисципліни, про оголошення 

здобувачу догани та повідомленням про наступні дисциплінарні стягнення); 

 провести виховну роботу зі здобувачем вищої освіти на навчально-

виховній комісії факультету (інституту) за участі органів студентського 

самоврядування. 

 У випадку, якщо здобувач вищої освіти має кількість пропусків без 

поважних причин більше 60 годин: 

 винести розпорядженням декана факультету (керівника інституту) сувору 

догану здобувачу вищої освіти за порушення навчальної дисципліни із 

занесенням до його особистої справи; 

 направити повторний лист-повідомлення батькам здобувача вищої освіти 

(для денної форми навчання) щодо порушення ним навчальної дисципліни з 

проханням терміново з’явитися в деканат відповідного факультету, про 

оголошення здобувачу суворої догани та з попередженням про можливе 

відрахування здобувача з Університету; 

 провести виховну роботу зі здобувачем вищої освіти на навчально-

виховній комісії факультету, яка має право надати декану згоди на 

відрахування здобувача за порушення навчальної дисципліни і, як наслідок, 

невиконання навчального плану. 

 



 

 

4. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Здобувач вищої освіти Університету, який має догану та сувору догану за 

порушення графіку навчального процесу, навчальної дисципліни, правил 

внутрішнього розпорядку, у відповідності до «Положення про порядок 

переведення, поновлення та відрахування студентів ТДАТУ» може бути 

відрахований наказом ректора університету за поданням декана факультету та 

за згодою органів студентського самоврядування. 

Згідно з і  статтею 46 «Відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення здобувачів вищої освіти» Закону України  

«Про вищу освіту», підставами для відрахування здобувача вищої  

освіти є: 

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; 

2) власне бажання; 

3) переведення до іншого закладу вищої освіти; 

4) невиконання індивідуального навчального плану; 

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої 

освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка 

оплачує таке навчання; 

6) інші випадки, передбачені чинним законодавством. 

Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за освітньою 

програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про 

результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість 

кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки затверджується Міністерством 

освіти і науки України. 

Особа, яка відрахована з Університету, має право на поновлення на 

навчання відповідно до Положення про порядок переведення, поновлення та 

відрахування студентів ТДАТУ. 


