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/{о поважних причин неявки студента на заняття, iспити та iHlцi види

занять IIалежитL: хвороба студента або його батькiв, дiтей, нсщасний
випадок, iншi подii, якi унеможливлюють прибуття на заняття, що
пiдтверджуються документапьно.

У випадках хвороби студент протягом трьох дiб пiсля одужання
зобов'язаний IIадати в деканат медичну довiдку встановлеIIого зразка,

заресстроваI{у у мiськiй студентськiй полiклirriцi.
10.4. Пiд час навчапьних занять особи, якi навчаються в унiверситетi,

повиннi дотримуватись певних дисциплiнарних правил:

забороняеться запiзнюватись на заняття;

при входi викладача, на знак привiтання, особи, якi навчаються в

уlliверситетi, повиннi встати;

не допускаються cTopoHHi розмови або iнший шум, що заважас

проведенню занять;

виходити з аудиторii пiд час заняття допускаеться лише з дозволу
викладача.

10.5. Забороrшсться паJIити в примiщеннях унiверситету та на

прилеглiй територiТ ycix корпусiв унiверситету, розпивати аJlкогольtli Itапоi,

передавати студентськi квитки cTopoHHiM особам, виносити без дозвоJIу

адмiнiстрацii унiверситету предмети та рiзне обладнання з лабораторiй,

навчальних та iнrtrих примiщень.
10.6. З MeToIo забезпечення необхiдних умов дjIя IIроведення

I{авчального процесу, запобiгання порушень навчальноi дисциплiни
забороttясться користуватися мобiльними телефонами, itlшими електроIIними

засобами комуlлiкацii пiд час занять. У читальних за_пах бiблiотеки
заборонясться розмовJIяти по мобiльному телефону.

10.7. СтудеIIти повиннi бути дисциплiIIованими, мати охайний вигляд,

чемно ставитися до викладачiв, керiвного складу i обслуговуtочого персоналу

унiверситету.
10.8. Студенти зобов'язанi дбайливо ставитись до мебrriв, iHBeHTapIo,

навчальних та допомiжних матерiалiв, приладiв тощо.

10.9. За вiдмiнну успiшнiсть, високi показники в роботi та актив}Iу

участь у громадському життi унiверситету для студентiв встановлIоIоться

TaKi заохочення:

огоJIошення подяки;

нагоролження цiнним подарунком;

I}стаIIовJIеFIня персонапьноТ стипендiТ унiверситсту ;

премiювання;



представлення Вченою радою унiверси,tету ка[Iдидатури студеFГ[а

ло призначення академiчних стипендiй Президента УкраТни, Верховноi Рали

Украitlи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, iменних стипендiй MicbKoT

адмiнiстрацii.
10.10. За порушення навчальноТ дисциItлiни i I1равшr

внутрiшнього розпорядку yHiBepc"rery до студентiв можуть вживатися TaKi

дисциплiнарнi стягнення:

догана;
вiдрахування з унiверситету.

10.1 1 . Вiдрахування неповнолiтнiх студентiв здiЙснюсться за

погоджеЕIням зi службою у справах неповнолiтнiх мiсцевих ОрГаНiВ

виконавчоi влади.

10.12. Наказ про вiдрахування доводиться до вiдома студеIIтiв (гriд

розпис).
10.13. При вiдрахуваннi з унiверситету (з будь-якоi причини) студент

отримус документи про ocBiTy (академiчну довi.ltку) тirrьки гtiсля зДачi лО

декаIIа,гу оформ.lrепого обхiдного листа.

10.14. Для отримання диплому певного освiтнього рiвня студенТ

зобов'язаний :

10.14.1. За мiсяць до випуску:

отримати обхiдний лист у деканатi;
знятися з вiйськового облiку;

подати заяву та документи коменданту гуртожитку для виписки З

гуртожитку.
|0.|4.2. За 5 днiв до засiдання державI"Iоi екзаменаr{iйноi KoMicii iз

захисту дипломних робiт:

розрахуватися з бухгалтерiсю унiверситету;

розрахуватися з бiблiотекою унiверситету;
зла,l,и с,гу/{ен,гський квиток,га обхiлний .ttис'r' ло лекана'ГУ.

10.14.З. У день випуску:

отримати диплом.
10.15. Щисциплiнарнi стягнення до студентiв можуть застосовуватися

ректором уrriверситету за поданням декана факультету. Що застосуванIuI

дисtIитt.тtiIIарного стягнення декан факультету вимагас вiд правопорушIника

письмове пояснення. При обраннi вИДу стягнення враховуеться ступiнь

тяжкостi скоеного порушенIIя та заподiяна ним шкода, обставиIIи, за яких

скосно порушен[uI, попередня поведiнка студента.

щисциплiнарнi стягнення до студента застосовуються безпосередньо

lliсля виявлення порушеншI, аJIе не пiзнiшtе одного мiсяllя вiд дня його



I]ияtsJIення, не враховуючи часу хвороби студента або перебування його у
вiдпустцi. Щисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести

мiсяцiв з дня скоення порушеншI.
10.16. За кожне порушеншI на студента накладаеться тiльки одне

лисциплiнарне стягнення.

10.17. Дисциплiнарне стягнення оголошу€ться у наказi ректора

унiверситету й повiдомля€ться студенту пiд розпис.
10.18. Якщо протягом року з дня накладання дисциплiнарного

с,гягнеIIня сту/центу не буде оголошено нового дисr\иплiнарного стягIIення, то

BiH вважа€ться таким, що не мав дисциплiнарного стягнення.

Якщо студент не допустив нового порушення i cyMпirrHo ставиться до
навчання, то стягнення може бути зняте до закiнчення одного року.Протягом
TepMiHy дiТ дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до студента IIе

зас,l,осовуюl,ься.

10.19. Лисциплiнарне стягнення може бути оскаржене студентом у
порядку, встановленому чинним законодавством УкраТrlи.

Роздiл 11. Щотримання порядку у примiщеннях та ца прилеглих
територiях унiверситету

1 1.6. У примiщеннях ycix корпусiв унiверситету, в тому чис.тli у
гуртожитку забороняеться :

ходити у верхньому одязi, головних уборах;
голосно розмовляти в коридорах пiд час занять;

па_пити, грати в азартнi iгри;

вжиI]ати алкогольнi напоТ та наркотичнi засоби;

смi,гити.

На прилеглiй територii унiверситету та бiля корпусiв, на стоянцi бiля

корпусiв забороняеться довго й гучно г€tласувати та вмикати музикУ В

автомобiлях, сигнаJIити, пошкоджувати газони.

Ректор

З оригiналом згiдно
къо > о8

lГIiдписl 11е,гро KYJIIKOB

кАнцЕг,fýiяВiдбиr,ок печатки канцелярiТ


