


1. Загальні положення 
Правила поведінки здобувачів освіти у Відокремленому структурному 

підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету 
біоресурсів і природокористування України» (далі – Коледжу) базуються на 
основних засадах Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу 
освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», Статуту 
Національного університету біоресурсів і природокористування України та 
Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Ніжинський фаховий 
коледж Національного університету біоресурсів і природокористування 
України», Правил внутрішнього розпорядку Відокремленого структурного 
підрозділу «Ніжинський фаховий коледж Національного університету 
біоресурсів і природокористування України», укладені на загальновизнаних 
нормах етики, моралі, поваги до учасників освітнього процесу (працівників 
коледжу та студентів), країни та суспільства вцілому.  

Освітній процес в Коледжі спрямований на створення максимально 
комфортних умов навчання, сприятливого психологічного клімату в 
навчальному середовищі, формування причетності до цінностей та традицій 
Коледжу.  

Здобувач освіти під час навчання в Коледжі керується основними 
морально-етичними принципами поведінки:  

Гуманне ставлення до людей. Здобувач освіти повинен дотримуватися 
загальноетичних норм, прийнятих у цивілізованому суспільстві. Здобувач освіти 
повинен бути чемним та ввічливим під час спілкування з іншими здобувачами 
освіти, викладачами та співробітниками Коледжу, виявляти делікатність, 
тактовність, терпіння, коректність, пошану до оточуючих; у разі необхідності 
надавати їм моральну підтримку.  

Повага до прав, честі та гідності особистості. Здобувач освіти повинен 
поважати особистість інших учасників освітнього процесу, а також їхні думку та 
точку зору. Здобувач освіти зобов’язаний дотримуватися ділової і загальної 
культури та етики. Взаємовідносини між здобувачами освіти будуються на 
взаємоповазі, довірі, співпраці, взаєморозумінні, взаємодопомозі, терпінні один 
до одного, толерантного ставлення і пошани до традицій та звичаїв інших 
народів, різних етнічних, соціальних груп та релігійних конфесій.  

Здобувач освіти не повинен допускати будь-які форми приниження честі 
та гідності, психічного та фізичного насильства над особистістю, нецензурних 
висловів у стінах Коледжу та поза його межами.  

Порядність. Забороняється публічна критика професійних та особистих 
якостей інших учасників освітнього процесу, а також наклепи та образи. Між 
здобувачами освіти та педагогічними працівниками, адміністрацією Коледжу 
мають бути встановлені партнерські, доброзичливі стосунки.  

Здобувач освіти повинен бути тактовним у ставленні до інших здобувачів, 
інформувати їх щодо навчання, потенційних труднощів у навчанні та інших 
проблем, що потребують солідарності, з урахуванням принципів академічної 
доброчесності.  



Чесність. Вважати за норму чесне та добросовісне ставлення до своїх 
обов’язків. Всюди і завжди гідно представляти Коледж, сприяти створенню 
позитивного іміджу, гідно нести звання випускника Коледжу.  

Принциповість. Відкрито висловлювати свою думку та звертатися до 
адміністрації Коледжу з пропозиціями покращення навчальної, наукової, 
виховної роботи. Бути коректним та доброзичливим у спілкуванні. 
Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 
 

2. Права здобувачів освіти  
2. Студенти Коледжу мають право на: 
2.1. вибір освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час 

вступу до закладу; 
2.2. безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 
2.3. якісні освітні послуги; 
2.4. справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 
2.5. трудову діяльність у позанавчальний час; 
2.6. безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, 

навчальною та спортивною базами закладу, доступ до інформаційних ресурсів і 
комунікацій, що використовуються в освітньому процесі у встановленому 
законодавством порядку; 

2.7. 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); 

2.8. забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти в порядку, 
встановленому законодавством; 

2.9. свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 
науково-технічної та іншої діяльності; 

2.10. участь у заходах з освітньої, науково-дослідної, спортивної, 
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у 
встановленому законодавством порядку; 

2.11. участь у діяльності органів самоврядування Коледжу, відділень, 
педагогічної ради, органів студентського самоврядування; 

2.12. участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

2.13. внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 
2.14. участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-
професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 
10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-
професійної програми фахової передвищої освіти та 15 відсотків освітньої 
програми за освітнім ступенем «Бакалавр». При цьому здобувачі фахової 
передвищої освіти (вищої освіти) мають право обирати навчальні дисципліни, 
що пропонуються для здобувачів фахової передвищої освіти (вищої освіти); 

2.15. навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі 
міжнародну, на визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час 
академічної мобільності; 



2.16. забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України; 

2.17. отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 
законодавством; 

2.18. збереження місця навчання на період проходження строкової 
військової служби або військової служби за призовом під час мобілізації, на 
особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в 
особливий період; 

2.19. академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням 
окремих прав здобувача фахової передвищої освіти, а також на поновлення 
навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у 
сфері освіти і науки; 

2.20. моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і 
громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

2.21. повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від 
приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, 
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди 
здоров’ю здобувача освіти; 

2.22. безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 
закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих 
функцій згідно із законодавством; 

2.23. канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних 
тижнів на навчальний рік; 

2.24. оскарження дій органів управління закладу фахової передвищої 
освіти та їх посадових осіб, педагогічних та інших працівників; 

2.25. спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ 
до інфраструктури закладу фахової передвищої освіти відповідно до медико-
соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом 
здоров’я; 

2.26. здобувач освіти має право в коректній формі обстоювати свій погляд 
і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань; 
звернутися до класного керівника своєї групи, практичного психолога, 
завідувача відділення чи адміністрації Коледжу. 

 
3. Обов’язки здобувачів освіти 

3. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту в Коледжі, зобов’язані: 
3.1. виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального 

навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 
досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової передвищої 
освіти та освітньо-професійною програмою; 

3.2. дотримуватися навчальної дисципліни та загальноприйнятих норм 
поведінки щодо педагогічного та іншого персоналу коледжу, студентів коледжу; 

3.3. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

3.4. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 
оточуючих, довкілля; 



3.5. бережливо ставитися до матеріальної власності коледжу (інвентаря, 
навчального обладнання, книг, приладів, приміщень) та до своїх документів 
(студентського квитка, залікової книжки, перепустки до гуртожитку тощо). Без 
дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших 
приміщень; 

3.6. виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 
виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними 
правилами та інструкціями; 

3.7. дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, Правил 
внутрішнього розпорядку Коледжу, а також умов договору про надання освітніх 
послуг; 

3.8. повідомляти керівництво Коледжу про факти булінгу (цькування), 
насилля та інші правопорушення стосовно здобувачів освіти, педагогічних 
працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 
вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб. 

 
4. Заохочення та стягнення 

4.1. За зразкове виконання своїх обов'язків і завдань, значні досягнення в 
навчальній і науковій діяльності, художній самодіяльності та спорті в Коледжі 
використовуються такі заохочення: відзначення подякою, грамотою, почесною 
грамотою, занесенням до Галереї Шани, екскурсійні поїздки, преміювання. 

4.2. За особливі успіхи в навчальній та спортивній роботі здобувачі освіти 
Коледжу можуть бути представлені до нагород різних рівнів та іменних 
стипендій тощо. 

4.3. За порушення дисципліни до здобувачів освіти можуть бути 
застосовані дисциплінарні стягнення відповідно до Законодавства України. 
 4.4. Наказом директора студенти можуть бути відраховані з коледжу у 
таких випадках: 

4.4.1. завершення навчання за відповідною освітньо-професійною 
програмою; 

4.4.2. власне бажання; 
4.4.3. переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти або до 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти, закладу загальної середньої 
освіти (для здобувачів фахової передвищої освіти, які зараховані на основі 
базової середньої освіти, протягом першого і другого років навчання); 

4.4.4. невиконання індивідуального навчального плану; 
4.4.5. порушення умов договору про надання освітніх послуг; 
4.4.6. порушення академічної доброчесності; 
4.4.7. стан здоров’я (за наявності відповідного висновку); 
4.4.8. інші випадки, визначені законодавством України. 

 
5. Прикінцеві положення 

Дані правила поведінки є обов’язковими для виконання всіма здобувачами 
освіти Коледжу. 

 
Схвалено Педагогічною радою коледжу 
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