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ПРЕАМБУЛА 

 

Вступивши до Університету, студент, зазвичай, не має повного розуміння своїх прав 

та того, що він може вимагати від свого навчального закладу. Всі правові можливості 

студентів розміщені у нормативно-правових актах, які мають різну юридичну силу.  

«Декларація прав студентів» покликана виправити цю ситуацію та підняти правову 

культуру студентства на новий рівень, спростити процес пошуку своїх прав для юридичної 

аргументації у дискусіях та створити міцне підґрунтя для розвитку правозахисного 

напрямку діяльності студентського самоврядування. 

 

 РОЗДІЛ 1. Освітні права. 
  

I.  Право на освіту: 

  

1.  Кожен студент має право на якісну та доступну повну вищу освіту.  

2.  Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право 

на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, 

визначених Конституцією та законами України. 

3.  Кожен студент має право на рівний, як для чоловіків так і для жінок, доступ до 

технічної, професійно-технічної та вищої освіти, яка повинна бути якісною та 

фінансово доступною.  

4.  Жоден студент не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на 

освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, громадянства, 

національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, 

місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового 

стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак. 

5.  Кожен студент має право на безперешкодне здобуття освіти в державних 

закладах вищої освіти. 

6.  Студентам, які належать до національних меншин, відповідно до закону 

гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у 

державних і комунальних навчальних закладах. 

7.  Для реалізації права на вищу освіту особами з особливими освітніми потребами 

заклади вищої освіти створюють їм необхідні умови для здобуття якісної вищої 

освіти, а також надають повне або часткове фінансове забезпечення для 

студентів, що потребують соціальної підтримки у період здобуття ними вищої 

освіти за кожним освітнім рівнем. 

8.  Право студента на освіту не може бути обмежене законом чи будь-яким іншим 

нормативно-правовим актом. 

9.  Кожен студент має право на якісну вищу освіту, що відповідає трициклічній 

системі Стандартів та Інструкції про забезпечення якості в Європейській системі 

вищої освіти, та отримання певного ступеня кваліфікації після її завершення. 



  

II.  Право на наукову діяльність: 

  

1.  Кожен студент має право на участь у науково-дослідних, дослідно-

конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 

представлення своїх робіт для публікації, здійснення наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності. 

2.  Кожен студент має право на державне фінансування їхніх наукових досліджень, 

що відповідають принципам академічної свободи та потребують вчинення дій, 

пов’язаних з ризиком.  

3.  

 

Кожен студент має право моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у 

навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі 

4.  Кожен студент має право на об’єктивну оцінку своєї діяльності. 

 

III.  Право на вибір форми навчання: 

  

1.  Кожен студент має право на набуття професійних і загальних компетентностей 

за різними формами навчання (денна, заочна чи екстернат). 

2.  Кожен студент має право на вибір форми навчання під час вступу до закладу 

вищої освіти. 

3.  Кожен студент має право поєднувати форми навчання, окрім одночасного 

навчання на двох програмах очної денної форми.  

4.  Тривалість навчання за заочною формою навчання може перевищувати термін 

навчання за денною формою, але не більш ніж на 25 %. 

5.  Кожен студент має право здобувати післядипломну освіту за очною (вечірньою) 

та заочною формами в Інституті післядипломної освіти Університету.  

6.  Кожен студент має право відмовитися від факультативних занять.  

  

IV.  Право на вибір освітньої програми та закладу освіти: 

  

1.  Кожен студент має право обирати заклади освіти, форми навчання, освітньо-

професійні та індивідуальні програми. 

2.  Кожен студент має право на здобуття вищої освіти у закладах, у яких 

впроваджена автономія, існують колегіальні органи управління та наявна 

академічна свобода. 

3.  Кожен студент має право навчатися в університетах, де наукові дослідження та 

викладання є незалежними від впливу будь-якої політичної чи економічної сили.  

4.  Кожен студент має право здобувати освіту у вищих навчальних закладах з 

належною матеріально-технічною базою та із застосуванням сучасних цифрових 

технологій. 

5.  Кожен студент має право навчатися для здобуття певного освітнього та освітньо-

кваліфікаційного рівнів. 

6.  Кожен студент має право навчатися за обраною Освітньою програмою для 

здобуття освіти на відповідному рівні (ступені) при наявності у нього документа, 



який засвідчує здобуття освітньої кваліфікації за попереднім рівнем (ступенем) 

освіти, а також при проходженні конкурсного відбору або відповідності 

конкурсним вимогам.  

7.  Кожен студент має право на навчання одночасно за декількома освітніми 

програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання 

тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного 

(регіонального) бюджету. 

8.  Кожен студент має право продовжувати освіту за професією, спеціальністю на 

основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти 

відповідно до угоди із закладом освіти. 

  

V.  Право на навчання у закладі вищої освіти 

  

1.  Кожен студент має право на зарахування до закладу вищої освіти на рівних 

умовах, визначених законами України, статутом закладу вищої освіти та 

навчальними програмами здобуття освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

2.  Кожен студент має право навчатися за кошти державного бюджету або кошти 

фізичних чи юридичних осіб. 

3.  Кожен студент має право займатися науково-дослідницькою та культурною 

діяльністю, яка організовується та забезпечується закладом вищої освіти. 

4.  Статус студента не може бути припиненим, окрім випадків, якщо студент:  

1) є випускником;  

2) не закінчив навчання з достатнім рівнем успішності протягом семестру; 

3) відмовився від навчання;  

4) відрахований; 

5) закінчив аспірантуру. 

  

VI.  Право на участь у освітньому процесі та його оцінці: 

  

1.  Кожен студент має право на доступ до різноманітних та гнучких методів 

навчання, котрі можуть сприяти соціальній мобільності та безперервності 

професійного розвитку, дозволяючи учням отримувати доступ та здобувати вищу 

освіту в будь-який етап їхнього життя. 

2.  Кожен студент має право на участь у формуванні індивідуального навчального 

плану. 

3.  Обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених 

освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом 

4.  Кожен студент має право на забезпечення відповідного рівня інформатизації 

освіти та доступу до дистанційної освіти. 

5.  Кожен студент має право на високоякісне та інноваційне викладання. 

6.  Кожен здобувач освіти має право брати участь у конструюванні та 

вдосконаленні Освітніх програм, оцінці їх компонентів та якості викладання. 

7.  Кожен студент має право на навчання за декількома навчальними програмами 

або за міждисциплінарними або індивідуальними навчальними програмами, що 

надаються одним або кількома закладами вищої освіти. 



8.  Кожен студент має право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить 

не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС (Європейської 

кредитно-трансферної системи), передбачених для даного рівня вищої освіти. 

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні 

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з 

керівником відповідного факультету чи підрозділу. 

9.  Кожен студент має право відвідувати за дозволом деканів (директорів) заняття на 

інших факультетах Університету за умови виконання графіка навчального 

процесу за основним місцем навчання, що складений відповідно до 

індивідуального навчального плану. 

10.  Кожен студент має право на семінарські заняття, кількість осіб в групі на яких не 

перевищує 30. 

11.  Кожен студент має право на лабораторних заняттях, передбачених навчальною 

дисципліною, використовувати відповідне навчально-методичне забезпечення, 

устаткування, обладнання, техніку з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень відповідної науки (дисципліни), а також для набуття 

необхідних практичних навичок. 

12.  Кожен студент має право не виконувати роботу і не здійснювати заходи, не 

пов’язані з процесом навчання, за рахунок навчального часу, за винятком заходів, 

передбачених законодавством. 

13.  Кожен студент має право на розумний час для вивчення матеріалу, перш ніж його 

будуть оцінювати.  

14.  Кожен студент має право на вибір методу оцінювання (за наявності такого 

вибору). 

15.  Кожен студент має право на навчання із застосуванням викладачами методів, що 

сприяють розвитку їхніх інтелектуальних здібностей, критичного мислення та 

творчого потенціалу. 

16.  Робота кожного студента задля забезпечення неупередженості оцінювання за 

можливості повинна бути оцінена викладачем анонімно. 

17.  Кожен студент має право на такі види додаткових заохочень за успіхи в навчанні, 

як подяка, нагородження грамотою, цінними подарунками, та/або премією. 

  

VII.  Права студентів за належністю до громадянства: 

  

1.  Кожен студент має право на забезпечення можливостей для підвищення 

міжкультурного розуміння, громадянської активності та етичної обізнаності, а 

також забезпечення справедливого та рівного доступу до вищої освіти незалежно 

від громадянства.  

2.  Кожен студент має право на визнання та врахування їх культурної 

різноманітності, включаючи різні внутрішні соціальні та політичні контексти 

вищої освіти та її широкий геополітичний вимір. 

3.  Кожен студент, що є громадянином України, має право безоплатно здобути вищу 

освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. 

4.  Кожен студент, якого визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового 



захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. 

5.  Кожен студент, що перебуває у неблагополучному становищі, включаючи 

мігрантів та біженців, мають право на особливу підтримку під час навчання та 

забезпечення відповідних перспектив працевлаштування. 

6.  Студенти-біженці та внутрішньо переміщені особи мають право на визнання їх 

статусу та забезпечення відповідних умов для навчання. 

7.  Студенти, що є іноземними громадянами або особами без громадянства, які 

навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб на Освітніх програмах, 

створених спеціально для таких категорій студентів, мають право на викладання 

та оцінювання англійською чи іншими мовами Європейського Союзу (при цьому 

державна мова вивчається як окрема навчальна дисципліна).  

8.  Студенти-представники етнічних меншин мають право на підтримку в 

збереженні їх культури. 

9.  Особи, що належать до національних меншин, повинні мати доступ до вищої 

освіти рідною мовою тоді, коли вони продемонстрували в цьому потребу та коли 

це підтверджено їх достатньою кількістю 

  

VIII.  Право на академічну мобільність: 

  

1.  Кожен студент має право на академічну мобільність. 

2.  Кожен студент має право на рівний доступ до міжнародних програм академічної 

мобільності та співпраці. 

3.  Кожен студент має право на одержання направлення на навчання та/або 

стажування до інших вищих навчальних закладів освіти, у тому числі за 

кордоном. 

4.  Кожен студент має право на отримання освіти із залученням міжнародного 

співробітництва, котре дає можливості академічної мобільності,  участі у 

науково-дослідних партнерствах, транснаціональної освіти та співпрацю у 

вирішенні глобальних викликів. 

5.  Навчання за кордоном є складовою частиною навчання в українському ЗВО. 

Оцінки, отримані за кордоном, враховуються в Україні згідно до ЄКТС. 

6.  Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у закладі-партнері не виконав 

програму навчання, то після повернення до Університету йому може бути 

запропоновано:  

1) індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості;  

2) повторний курс навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб. 

7.  Кожен студент має право на академічну мобільність та захист особистої 

інформації під час її обміну між навчальними закладами. 

8.  Кожен студент має право врегульовувати окремі умови академічної мобільності 

через окрему угоду з ЗВО. 

9.  Кожен студент має право на збереження місця навчання, роботи на час навчання 

за кордоном. 

10.  Кожен студент має право на виплату стипендії під час навчання за кордоном. 

  



IX.  Право на здобуття Освітньої кваліфікації: 

  

1.  Кожен студент має право на здобуття професійної кваліфікації.  

2.  Кожен студент, у разі успішного виконання вимоги Освітньої програми 

університету та виконання зазначених у ній особливих умов, має право на 

отримання повної або часткової Освітньої чи Професійної кваліфікації, що 

затверджується рішенням відповідної кваліфікаційної чи екзаменаційної комісії 

та на присвоєння, за окремою процедурою, відповідного документа про освіту 

(диплому, атестату, сертифікату, свідоцтва тощо). 

3.  Рівень професійної кваліфікації, що присвоюється, не може бути вищий за рівень 

Освітньої програми, згідно із Національною рамкою кваліфікацій. 

4.  Атестація здобувачів вищої освіти відбувається в Університеті за напрямами, 

спеціальностями та Освітніми програмами й завершується видачею документів 

установленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та 

присвоєння здобутої кваліфікації. 

5. Атестація студентів, крім випадків, що передбачені законодавством, 

здійснюється відкрито й гласно.  

6.  Студенти та інші особи, що присутні на атестації, у тому числі під час захисту 

дисертації доктора філософії, мають право вільно здійснювати аудіо- та/або 

відеофіксацію процесу атестації. 

7.  Кожен студент має право бути присутнім на засіданні Екзаменаційної комісії.  

8.  Кожен студент має право на трансграничне визнання своїх кваліфікацій, 

включаючи просування за допомогою національних інформаційних центрів чи 

іншим чином,  через використання додатка до диплому ЮНЕСКО або Ради 

Європи чи будь-якого іншого аналогічного документу вищого навчального 

закладу. 

 

 РОЗДІЛ 2. Інформаційні права. 

  

I.  Право на доступ до інформації 

  

1.  Кожен студент має право на ознайомлення з університетською документацією 

(щодо порядку здійснення освітнього процесу, складу керівних органів, 

бюджетом, річними, у тому числі,  фінансовими звітами університету). 

2.  Кожен студент має право на  доступність інформації про освітній процес в 

Університеті. 

3.  Кожен студент має право на доступ до інформації в усіх галузях знань. 

4.  Кожен студент має право знати проміжні результати оцінювання, задля 

можливості покращення своїх результатів. 

5.  Кожен студент має право на відкритість результатів наукових досліджень. 

6.  Кожен студент має право бути проінформованим, щодо наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності університету. 

7.  Кожен студент має право на рівний доступ до освітніх програм Університету.  

8.  Кожен студент має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. 



9.  Інформація щодо оцінювання має бути чіткою, точною й доступною для всіх 

учасників освітнього процесу. 

  

II.  Право на забезпечення інформацією 

  

1.  Кожен студент має право на забезпечення навчально-методичними засобами 

(підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій 

тощо), завданнями та вказівками викладача. 

2.  Кожен студент має право на доступ до публічних освітніх, наукових та 

інформаційних ресурсів, у тому числі в мережі Інтернет, електронних 

підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів у порядку, 

визначеному законодавством. 

3.  Кожен студент має право на користування бібліотеками, інформаційними 

фондами, навчальною, науковою, виробничою, спортивною, культурно-

освітньою, побутовою та оздоровчою базами Університету, на безоплатне 

забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням 

технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом 

здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами). 

4.  Кожен студент має право на безоплатне забезпечення інформацією для навчання 

у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 

потребами). 

  

III.  Право на вчасне повідомлення інформації  

  

1.  Форма проведення контролю та його тривалість, особливі вимоги щодо 

процедури проведення мають бути доведені до відома студентів завчасно 

(щонайменше напередодні контролю). 

2.  Кожен студент має право заздалегідь бути повідомленим щодо засобів контролю 

за дотриманням правил академічної доброчесності, які застосовуватимуться під 

час оцінювання, і щодо наслідків їх порушення. 

3.  Кожен студент має право попередньо ознайомитися з умовами доступу до 

факультативних занять.  

4.  Кожен студент має право наперед дізнатися визначені викладачем питання, теми 

доповідей, рефератів, завдань, есе, які обговорюватимуться на семінарському 

занятті.  

5.  Кожен студент має право на ознайомлення з конкретними умовами вступу на 

Освітні програми.  

6.  Кожен студент має право на консультацію від викладача, на якій може отримати 

пояснення щодо окремих теоретичних положень і відповіді на запитання у межах 

навчальної дисципліни.   

7.  Кожен студент має бути заздалегідь повідомленим про його недопущення до 

відповідного виду контролю. 

8.  Критерії і методи оцінювання, виставлення оцінок мають бути оприлюднені 

заздалегідь (до початку оцінювання). 



9.  Кожен студент має право заздалегідь знати графік підсумкового оцінювання та 

останні терміни подання своїх робіт. 

10.  До завершення оцінювання студенти мають право отримати інформацію про час 

оприлюднення результатів цього оцінювання. 

11.  Терміни для повторного складання підсумкових форм контролю повинні бути 

визначені до початку оцінювань. 

12.  Графіки підведення підсумків заліків і складання іспитів оприлюднюють не 

пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

13.  Кожен студент має право заздалегідь знати про розклади занять та графіки 

консультацій. 

Розклади занять і графіки консультацій оприлюднюють не пізніше, ніж за три дні 

до їх початку.  

14.  Графіки захистів практик і/або курсових робіт/проектів оприлюднюють не 

пізніше, ніж за тиждень до початку захистів. 

15.  Кожен студент має право заздалегідь знати про графіки роботи екзаменаційної 

комісії. Графіки роботи екзаменаційної комісії оприлюднюють не пізніше, ніж за 

місяць до початку її роботи.  

16.  Кожен студент має право заздалегідь ознайомитися з  формами атестації. Форми 

атестації здобувачів вищої освіти (захист кваліфікаційної роботи/проекту, 

кваліфікаційний іспит, комплексний кваліфікаційний іспит тощо) визначені в 

Освітній програмі та враховують вимоги відповідних стандартів освіти. 

17.  Кожен студент має право заздалегідь знати програму кваліфікаційного 

(комплексного кваліфікаційного) іспиту. Програма кваліфікаційного 

(комплексного кваліфікаційного) іспиту має бути доведена до відома здобувачів 

освіти не пізніше, ніж за півроку до проведення атестації. 

 

 РОЗДІЛ 3. Соціальні права. 

  

I.  Право на безпечні умови навчання, праці та побуту. 

  

1.  Кожен студент має право на безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та 

побуту. 

2.  Кожен студент має право на необхідні організаційні та економічні умови для 

нормальної високоякісної роботи. 

3.  Кожен студент має право на отримання стипендій, ліжко-місця у гуртожитку, в 

порядку, встановленому законодавством України. 

4.  Кожен студент має право на забезпечення належним утримання приміщення, 

опалення, освітлення. вентиляції, оснащення, створення нормальних умов для 

зберігання верхнього одягу. 

  

II.  Права студентів, що здійснюють трудову діяльність в позаурочний час. 

  

1.  Кожен студент має право здійснювати трудову діяльність у встановленому 

порядку в позаурочний час. 

2.  Кожен студент має право на 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. 

  

III.  Право на проходження практики на безоплатній або оплатній основі. 

  

1.  Кожен студент має право на безоплатне проходження практики на 

підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під 

час виконання виробничих функцій. 

2.  Кожен студент має право на забезпечення належних умов для практичної 

підготовки на робочому місці. 

3.  Кожен студент має право, в залежності від обраної Освітньої програми, на 

навчальну та виробничу практику. 

4.  Кожен студент має право ознайомитися з інструктажем із питань охорони праці 

й техніки безпеки перед лабораторним заняттям.  

5.  Кожен студент має право попередньо ознайомитися зі змістом практичних 

занять. 

  

IV.  Право на пільги. 

  

1.  Кожен студент має право на отримання цільових пільгових державних кредитів 

для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

2.  Кожен студент, який навчається за денною формою навчання, має право на 

пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

3.  Кожен студент має право на зарахування до страхового стажу відповідно до 

Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 

періодів навчання на денній формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, 

докторантурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових 

внесків. 

  

V.  Право на канікулярну відпустку. 

  

1.  Кожен студент має право на канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім 

календарних тижнів на навчальний рік. 

  

VI.  Право на академічну відпустку. 

  

1.  Кожен студент має право на академічну відпустку або перерву в навчанні із 

збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення 

навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки. 

  

VII.  Права пов’язані з тимчасовою непрацездатністю студента. 

  

1.  Кожен студент має право на подовження терміну виконання завдання за умови 



подання своєчасної відповідної заяви із підтвердженням тимчасової 

непрацездатності. 

2.  Кожному студентові, в якого встановлені та підтверджені медичною довідкою 

хронічні захворювання або тимчасова непрацездатність, що можуть істотно 

вплинути на виконання оцінюваної роботи, за заявою на ім'я декана/директора 

(яка має бути подана до початку семестрового контролю), повинні бути надані 

додаткові адекватні можливості пройти заходи контролю. 

3.  За своєчасного (не пізніше, ніж упродовж трьох робочих днів після завершення 

періоду тимчасової непрацездатності) подання відповідної заяви із 

підтвердженням (довідка встановленого зразка) тимчасової непрацездатності, 

здобувачу освіти подовжується термін складання семестрового контролю у 

межах, визначеними графіком навчального процесу. Термін подовження 

складання семестрового контролю не може перевищувати термін тимчасової 

непрацездатності. 

  

VIII.  Право на соціальну допомогу. 

  

1.  Кожен студент має право на отримання соціальної допомоги у випадках, 

установлених законодавством. 

2.  Держава здійснює соціальний захист студента у випадках, визначених 

законодавством, а також забезпечує рівний доступ до освіти особам із соціально 

вразливих верств населення. 

  

IX.  Право студентів на вільний доступ до інфраструктури університету та 

спеціальний навчально-реабілітаційний супровід у разі наявності у студента 

обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. 

  

1.  Кожен студент має право на спеціальний навчально-реабілітаційний супровід і 

вільний доступ до інфраструктури Університету, відповідно до медико-

соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом 

здоров’я. 

  

X.  Право на охорону здоров’я. 

  

1.  Кожен студент має право на користування послугами закладів охорони здоров'я, 

засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я. 

  

XI.  Права студентів з особливими освітніми потребами. 

  

1.  Держава створює умови для здобуття освіти студентами з особливими освітніми 

потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 

інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що 

перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких студентів у сфері 

освіти. 

2.  Кожен студент, із особливими потребами, має право заздалегідь знати місце 



проведення оцінювання, умови роботи та виконання завдань. 

 

 РОЗДІЛ 4. Демократичні права. 

  

I.  Право на участь в університетській демократії. 

  

1.  Кожен студент має право взяти участь у голосуванні метою якого є висування 

претендента у ректори університету, за умови членства студента у первинній 

профспілковій організації працівників та студентів Університету. 

2.  Кожен студент має право взяти участь у виборах ректора університету, шляхом 

обрання виборним представником із числа студентів. Списки студентів, що 

обрані представниками від студентів (курсантів), повинні передатися до 

Виборчої комісії Університету з виборів ректора не пізніше, ніж за 25 

календарних днів до дня виборів ректора. 

3.  Кожен студент має право увійти в склад Виборчої комісії ректора університету 

шляхом обрання представником або від первинної профспілкової організації 

Університету, або від студентства. 

4.  Кожен студент право впливати на призначення проректора виконуючим 

обов’язки ректора, за умови членства у студентському самоврядуванні. 

  

II.  Право на студентське самоврядування. 

  

1.  У закладах вищої освіти в обов’язковому порядку функціонує студентське 

самоврядування.  

2.  Кожен студент має право брати участь  в організації роботи та управлінні 

закладом вищої освіти через ОСС (далі – ОСС).  

3.  Студентське самоврядування здійснюється на принципах: 

1. добровільності, колегіальності, відкритості; 

2. виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

3. рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському 

самоврядуванні; 

4. незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

5.  Кожен студент має автономне право на формування студентської спільноти. 

Спосіб здійснення цього права визначається відповідними нормативно-

правовими актами.  

6.  У своїй діяльності ОСС керуються законодавством, статутом закладу вищої 

освіти та положенням про студентське самоврядування закладу вищої освіти. 

7.  Кожен студент має право на участь у діяльності органів громадського 

самоврядування закладу вищої освіти, інститутів, факультетів, відділень, вченої 

ради закладу вищої освіти, органів студентського самоврядування. 

8.  Студентське самоврядування здійснюється студентами (курсантами) 

безпосередньо через ОСС, які обираються шляхом прямого таємного 

голосування студентів (курсантів). 

9.  Студентське самоврядування діє самостійно, як незалежна організація, та є 

захищеним від втручання адміністрації вищого навчального закладу, але 



водночас впливає та певним чином контролює рішення адміністрації ЗВО. 

10.  Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, інституту 

(факультету), відділення, гуртожитку, закладу вищої освіти. Залежно від 

контингенту студентів (курсантів), типу та специфіки закладу вищої освіти 

студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, 

студентського містечка, структурних підрозділів закладу вищої освіти. 

11.  ОСС можуть мати різні форми (парламент, сенат, старостат, студентський 

ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо). 

12.  Кожен студент (курсант), який навчається у закладі вищої освіти, має рівні права, 

може обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші ОСС. 

13.  Кожен студент має право займати посаду та брати участь у діяльності 

студентського самоврядування лише свого навчального закладу. 

14.  У вищому колегіальному органі громадського самоврядування закладу вищої 

освіти, представники студентства становлять не менш як 15 відсотків. 

Представники з числа студентів обираються студентами (курсантами) шляхом 

прямих таємних виборів. 

15.  Усі ОСС функціонують впродовж одного року.  

16.  Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати 

на посаді не більш як два строки.  

17.  У випадку незадоволення діяльністю ОСС – існує право на дострокове 

переобрання. 

18.  Керівники ОСС входять до складу Вченої ради закладу вищої освіти, але в 

кількості визначених квот, котрі передбачені в статуті ЗВО. 

19.  Кожен студент (курсант) має право брати участь у виборах керівника ЗВО через 

представників, яких обирають студенти (курсанти) шляхом таємного 

голосування. 

  

III.  Право на участь у громадських об’єднаннях. 

  

1.  Кожен студент має право на участь у громадських об’єднаннях діяльності органів 

громадського самоврядування Університету, інститутів, факультетів, відділень, 

Вченої ради Університету, органів студентського самоврядування. 

  

IV.  Право на свободу законної ініціативи. 

  

1.  Кожен студент має право на участь в обговоренні та вирішенні питань 

удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення 

стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

2.  Кожен студент має право на  внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за 

навчання. 

  

V.  Право на звернення до ректора. 

  

1.  Кожен студент має право звертатися до ректора з вимогою забезпечення  гідних 

умов для своєї діяльності. 



2.  Кожен студент має право звертатися до ректора з вимогою забезпечення гідних 

умов для заняття спортом.  

  

VI.  Право на зворотній зв’язок. 

  

1.  Кожен студент має право на прийом з особистих питань в університеті у 

встановлені години у ректора, проректора, декана, заступника декана, завідувачів 

кафедр та служб ректорату. 

2.  Кожен студент має право на отримання консультацій від професорів стосовно 

науково-дослідної роботи, курсових та дипломних/кваліфікаційних 

робіт/проектів. 

3.  При організації самостійної роботи студент має право на отримання  необхідної 

консультації або методичної допомоги з боку викладачів. 

 

 РОЗДІЛ 5. Індивідуальні права. 

  

I.  Право на розвиток. 

  

1.  Кожен студент має право на забезпечення можливостей для саморозвитку у 

науковій галузі, сфері досліджень та інноваційній діяльності. 

2.  Кожен студент має право на особистісний розвиток, надання можливостей щодо 

подальшого працевлаштування та гарантування прав щодо здійснення ним 

громадської діяльності. 

  

II.  Право на рівність і недискримінацію. 

  

1.  Кожен студент має право на відповідність наданих йому прав та покладених на 

нього обов'язків. 

2.  Кожен студент має право на незалежне та об’єктивне оцінювання своїх знань. 

3.  Кожен студент має право не бути відстороненим від навчального процесу через 

його належність до будь-якої політичної партії, громадської чи релігійної 

організації, що діють відповідно до Конституції України. 

4.  Кожен студент має право на гарантування та дотримання  відсутності привілеїв 

чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками. 

  

III.  Право на свободу совісті. 

  

1.  Кожен студент має право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань. 

2.  Кожен студент має право на свободу віросповідання. 

3.  Кожен студент має право на незалежну від впливу політичних партій і релігійних 

організацій освіту. 

4.  Кожен студент має право на свободу літературної, художньої, наукової та 



технічної творчості. 

5.  Кожен студент має право на академічну свободу. 

  

IV.  Право на гідність. 

  

1.  Кожен студент має право на самоповагу та повагу до його гідності. 

2.  Кожен студент має право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного 

та психічного насильства. 

3.  Кожен студент має право на забезпечення можливостей щодо гарантій на 

оскарження   дій працівників університету,  які порушують права або 

принижують його честь і гідність. 

4.  Кожен студент має право на повагу до особистісного простору. 

5.  Кожен студент має право на допомогу у скрутних життєвих ситуаціях. 

  

V.  Право на індивідуальність. 

  

1.  Кожен студент має право на самореалізацію. 

2.  Кожному студенту за наявності об'єктивних підстав розпорядженням декана 

факультету (директора інституту, коледжу) за згодою проректора з науково-

педагогічної роботи може бути встановлений індивідуальний графік 

семестрового контролю.  

3.  Кожен студент має право самостійно обирати освітні компоненти у межах обсягу 

вибіркової складової навчального плану. 

1) Вибіркова складова навчального плану повинна становити не менше 25 % від 

навчального навантаження Освітньої програми.  

2) Такий вибір не обмежується навчальним планом програми, на якій навчається 

студент. 

3) Кожен студент має право запропонувати додати до вибіркової складової будь-

які дисципліни, які б він хотів вивчати. 

4.  Кожен студент має право на зміну вибраних дисциплін після їх затвердження.  

5.  Кожен студент має право на завершальному етапі навчання певного освітнього 

рівня обрати визначену тему кваліфікаційної/дипломної роботи/проекту або 

запропонувати власну з обґрунтуванням доцільності її розроблення. 

6.  Кожен студент має право на спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та 

вільний доступ до інфраструктури закладу вищої освіти відповідно до медико-

соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом 

здоров’я. 

  

VI.  Право на захист. 

  

1.  Кожен студент має право на захист інтелектуальної власності, його авторських 

прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними 

видами інтелектуальної діяльності. 

2.  Кожен студент може бути відрахований чи поновлений на навчанні керівником 

закладу вищої освіти лише за погодженням з органами студентського 



самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які 

навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених ЗУ 

«Про вищу освіту». 

3.  Кожен студент має право на захист та конфіденційність персональних даних, 

окрім випадків передбачених законом. 

  

VII.  Право вимоги. 

  

1.  Кожен студент має право вимагати  дотримання Університетом вимог 

законодавства України. 

2.  Кожен студент має право вимагати дотримання Університетом державних 

стандартів вищої (загальної середньої, професійно-технічної) освіти. 

3.  Кожен студент має право вимагати від колег-студентів та викладачів дотримання 

принципів справедливості, поваги та відповідальності. 

4.  Кожен студент має право вимагати від колег-студентів та викладачів уникнення 

будь-якої дискримінації. 

5.  Кожен студент має право на оскарження дій органів адміністрації Університету 

та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

6.  Кожен студент має право вимагати дотримання принципу академічної 

доброчесності від викладачів та колег-студентів. 

7.  Кожен студент має право вимагати дотримання принципу академічної 

доброчесності в дослідницькій діяльності. 

8.  Кожен студент має право вимагати від учасників освітнього процесу 

недопустимості публічного коментування чи заочного обговорення свого 

приватного життя. 

  

VIII.  Право на власність. 

  

1.  Кожен студент має право  володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

  

IX.  Право на гідні умови для освітньої, наукової та творчої діяльності. 

  

1.  Кожен студент має право на користування виробничою, культурно-освітньою, 

побутовою, оздоровчою базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому 

Статутом Університету. 

2.  Кожен студент має право на належну матеріально-технічної базу для навчання й 

наукових досліджень. 

3.  Кожен студент має право на створення Університетом умов необхідних для 

розвитку особистих здібностей і талантів. 

4.  Кожен студент денної форми навчання має право на забезпечення гуртожитком 

та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому 

законодавством. 

  

X.  Фінансові права. 



  

1.  Кожен студент має право отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним 

законодавством. 

  

XI.  Право на позанавчальну активність. 

  

1.  Кожен студент має право на участь у заходах з освітньої, наукової, науково-

дослідницької, спортивної, культурної, громадської діяльності, що проводяться в 

Університеті, в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством 

Порядку.  

2.  Кожен студент має право брати участь у дослідно-конструкторській діяльності, 

конференціях, виставках, конкурсах тощо. 

3.  Кожен студент має право має право на вибір, встановлення взаємодії та 

рекомендації від наукового керівника 

 

 РОЗДІЛ 6. Організаційні права. 

  

I.  Право на проходження повторного курсу навчання. 

  

1.  Кожен студент-бакалавр має право на проходження повторного курсу навчання 

не більше двох разів, здобувачі інших освітніх ступенів – не більше одного разу. 

2.  Кожен студент, залишений на повторне навчання, має право на перезарахування 

дисциплін, з яких за результатами підсумкового контролю він мав оцінку вище 

75 балів. 

  

II.  Право на перерву під час навчання. 

  

1.  Кожен студент має право на перерву у навчанні через обставини, які 

унеможливлюють виконання Освітньої програми (за станом здоров'я, призовом 

на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку, за сімейними 

обставинами тощо).  

  

III.  Право на навчання за кількома навчальними програмами, а також у 

кількох вищих навчальних закладах. 

  

1.  Кожен студент має право на навчання одночасно за кількома освітніми 

програмами, а також у кількох вищих навчальних закладах, за умови отримання 

тільки однієї вищої освіти за кожним освітнім ступенем за рахунок державного 

замовлення. 

  

IV.  Право на ліквідацію академічної заборгованості. 

  

1.  Студент, що одержав під час семестрового контролю не більше двох 

незадовільних оцінок, має право ліквідувати академічну заборгованість до 

початку наступного семестру.  



Повторне складання іспитів допускається не більше двох разів із кожної 

дисципліни: один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється головою 

відповідного структурного підрозділу. 

  

V.  Право на навчання державною мовою. 

  

1.  Кожен студент має право подати письмове звернення, з вимогою 

забезпечити  переклад державною мовою дисципліни/дисциплін, якщо 

університет скористався своїм правом прийняти рішення про викладання однієї, 

кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення 

контрольних заходів англійською мовою. 

2.  Кожен студент має право всебічно сприяти розвитку української мови та 

забезпечувати її функціонування в освітньому процесі, в науковій діяльності та в 

усіх сферах життя Університету. 

3.  Кожен студент має право вимагати здійснення освітнього процесу (викладання, 

навчання, оцінювання) українською (державною) мовою, крім окремих випадків, 

передбачених законодавством.  

Про застосування іншої мови оцінювання та/або викладання студенти мають 

бути попереджені до початку вивчення відповідної дисципліни (проходження 

практики). 

  

VI.  Право на відрахування та поновлення. 

  

1.  Кожен студент має право на відрахування з університету за власним бажанням. 

2.  Кожен студент, у разі відрахування з Університету, має право на поновлення. 

  

VII.  Право на збереження місця навчання у разі мобілізації на військову службу. 

  

1.  Кожен студент, призваний на військову службу у зв’язку з оголошенням 

мобілізації, має право на збереження місця навчання та стипендії. 

  

VIII.  Право на час для виконання завдання. 

  

1.  Кожен студент має право, якщо навчальним планом передбачено захист 

кваліфікаційної/дипломної роботи/проекту, отримати час у графіку навчального 

процесу для її/його написання.  

Якщо навчальним планом передбачено захист кваліфікаційної/дипломної 

роботи/проекту, то у графіку навчального процесу виділяється час для її 

написання: не менш ніж 4 тижні за освітнім ступенем бакалавра та не менш ніж 

8 тижнів за освітнім ступенем магістра (з урахуванням особливостей підготовки 

у підрозділах).  

  

IX.  Право на об’єктивне формування рейтингових списків 

  

1.  Правила розрахунку рейтингових балів для цільових рейтингів (напр., 



семестрового рейтингу успішності для призначення стипендії) можуть включати 

інші, крім успішності, компоненти (напр., додаткові бали за участь у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій і спортивній 

діяльності тощо) або обмеження щодо включення до рейтингу (за формою оплати 

за навчання, за наявністю академічної заборгованості під час семестру тощо), що 

має бути визначено відповідним положенням. 

  

X.  Право на використання університетської власності. 

  

1.  Кожен студент має право на користування навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою університету 

  

XI.  Право на студентський квиток. 

  

1.  Кожен студент (курсант) має право на отримання студентського квитка. 

  

XII.  Право на вільне відвідування лекційних занять. 

  

1.  Кожен студент має право на надання дозволу на вільне відвідування лекційних 

занять  (крім 1-2 курсу бакалаврату).  

  

XIII.  Право на апеляцію оцінки. 

  

1.  Упродовж тижня після оголошення результатів поточного контролю (але не 

пізніше початку семестрового контролю) студент має право звернутися до 

оцінювача за роз'ясненням і/або з незгодою щодо отриманої оцінки.  

Рішення щодо висловленої студентом незгоди приймає оцінювач, який 

зобов’язаний об’єктивно та неупереджено розглянути звернення студента, і 

винести відповідне рішення. 

2.  У випадку незгоди з рішенням оцінювача щодо результатів семестрового 

контролю студент має право звернутися до оцінювача (оцінювачів) з незгодою 

щодо отриманої оцінки у день її оголошення.  

1) Рішення щодо висловленої студентом незгоди приймає оцінювач 

(оцінювачі),  який зобов’язаний об’єктивно та неупереджено розглянути 

звернення студента, і винести відповідне рішення. 

2) У випадку незгоди з рішенням оцінювача (оцінювачів) студент має право 

звернутися до декана/директора свого структурного підрозділу з умотивованою 

заявою щодо неврахування оцінювачем важливих обставин при оцінюванні.  

3.  За незгоди із результатами захисту курсової роботи або практики студент має 

право у день оголошення оцінки звернутися до комісії, яка проводила 

оцінювання, з незгодою щодо отриманої оцінки. Рішення щодо висловленої 

студентом незгоди приймає комісія, члени якої зобов’язані об’єктивно та 

неупереджено розглянути звернення студента, і винести відповідне рішення. 

Якщо студент не згоден із рішенням комісії і вважає, що мало місце порушення 

процедури захисту, він має право подати письмову заяву декану/директору 



структурного підрозділу. 

4.  За незгоди з оцінкою за кваліфікаційний (комплексний кваліфікаційний) іспит 

і/або захист кваліфікаційної/дипломної роботи/проекту студент має право не 

пізніше 12 години наступного робочого дня, що слідує за днем оголошення 

результату іспиту, подати апеляцію на ім'я ректора.  

  

XIV.  Право на поновлення документів. 

  

1.  Кожен студент має право на виготовлення дубліката документа про освіту, якщо 

його було втрачено, знищено або пошкоджено. 

  

XV.  Право на розумний рівень навантаження. 

  

1.  Кожен студент має право складати іспити не частіше, ніж раз на два дні.  

2.  Не допускається складання двох іспитів упродовж одного календарного дня. 
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