
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Ставши здобувачем вищої освіти Державного біотехнологічного 

університету (надалі - Університет), на його території та в приміщеннях слід 

дотримуватись певних правил поведінки. Їх дотримання – гарантія успіху та 

взаєморозуміння. Правила розроблені на основі норм Конституції України, 

Законів України  «Про освіту», «Про вищу освіту», підзаконних актів чинного 

законодавства, локальних нормативно-правових актів Міністерства освіти і 

науки України та Правилами внутрішнього розпорядку Університету. 

 

В УНІВЕРСИТЕТІ ДОТРИМУЙТЕСЬ ТАКИХ ПРАВИЛ 

– Не допускається вхід та присутність на території та в приміщеннях 

Університету в одязі, який порушує правила перебування в державних 

установах, норми громадського порядку, мати на одязі надписи із закликами до 

насильства, релігійної, міжрасової та міжнаціональної ворожнечі, непристойні 

заклики та образливі надписи. 

– Будьте взаємоввічливими та проявляйте повагу до інших. 

– Не сидіть на підлозі на підвіконнях та на сходах. 

– Приходьте на заняття вчасно. Якщо все-таки ви спізнилися тихо відчиніть 

двері аудиторії, привітайтеся з викладачем вибачитесь та попросіть дозволу 

увійти, як можна скоріше і тихіше пройдіть на вільне місце. 

– При необхідності увійти до приміщення або вийти з нього під час 

офіційного заходу, треба робити це не привертаючи до себе уваги. 

– Намагайтеся гучно не розмовляти не шуміти в аудиторіях та коридорах 

під час занять та на перервах не розмовляйте гучно по телефону. 

– Дотримуйтеся у приміщеннях та на території Університету чистоти. Не 

псуйте обладнання, столи стіни надписами малюнками. 

– Підвищуйте свій загальнокультурний рівень, примножуйте надбання 

Університету. 

 

 

 



 

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ БЕРУТЬ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

–  Дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього 

розпорядку Університету. 

– Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану. 

– Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

– Виконувати накази і розпорядження адміністрації. 

– Дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії протипожежної безпеки які передбачені відповідними правилами та 

інструкціями. 

– Додержуватися традицій університету, загальноприйнятих норм 

поведінки дбайливо ставитися до майна Університету. 

– Своєчасно інформувати куратора та деканат про неможливість з 

поважних причин відвідувати навчальні заняття. 

 

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАЮТЬ ПРАВО 

 

– Обирати форму навчання, навчальні дисципліни навчального плану в 

межах, передбачених освітньою програмою та робочим навчальним планом. 

– Вивчати дисципліни іноземною (англійською), якщо це передбачено 

дисципліною. 

– На безпечні та нешкідливі умови навчання та побуту, трудову діяльність 

та позанавчальний час. 

– На користування навчальною, науковою виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою базами Університету, матеріальними та 

віртуальними освітніми ресурсами. 

– 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). 

– На участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, олімпіадах, представлення 

своїх робіт для публікацій. 

– На участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, 

оздоровлення. 

– Брати участь в суспільних об’єднаннях громадян. 

– Навчатися одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох ЗВО. За умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним 



 

ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету. 

– На академічну мобільність, у тому числі міжнародну. 

– Брати участь у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії та 

індивідуального навчального плану. 

– На моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та 

активну участь у науково дослідній роботі. 

– На забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку 

встановленому законодавством. 

– На академічну відпустку або перерву в навчанні (зі збереженням окремих 

прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

– На захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства. 

– На оскарження дій органів управління Університету та його посадових 

осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

– На отримання додаткових освітніх послуг, в тому числі на платних 

підставах, які передбачені законодавством України. 

 

В УНІВЕРСИТЕТІ ЗАБОРОНЕНО 

 

– Перешкоджати роботі працівників Університету. 

– Нецензурно висловлюватись або вживати слова, які ображають честь та 

гідність громадян. 

– Винос та переміщення майна з аудиторій без дозволу адміністрації 

Університету. 

– З’являтися в Університет у стані сп’яніння, спиртні напої, наркотичні 

засоби, психотропні речовини або аналоги та поширювати їx. 

– Поведінка що не відповідає загальноприйнятим нормам. 

– Грати в азартні ігри. 

– Вчиняти аморальні дії, в тому числі, пов’язані з дискримінацією осіб за 

статевою, расовою чи іншою ознакою, булінгом тощо. 
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