
  

  АКАДЕМІЧНІ ПРАВИЛА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

       Навчальний час здобувача, облікові одиниці  навчального часу 
здобувача 

Навчальний час здобувача визначається кількістю облікових одиниць 
часу (обсягом кредитів ЄКТС), необхідних для здобуття відповідного 
ступеня вищої освіти, призначених для засвоєння освітньої програми на 
певному рівні вищої освіти, і включає аудиторне навчання, самостійну 
роботу, екзаменаційні сесії тощо.  

Обліковими одиницями навчального часу здобувача є кредит ЄКТС, 
академічна година, навчальний день, навчальний тиждень, навчальний 
семестр, навчальний рік, навчальний курс.  

Кредит ЄКТС − одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 
здобувача, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів 
навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.  

Академічна година − це мінімальна облікова одиниця навчального часу. 
Тривалість академічної години становить 40 хвилин. Дві академічні години  
утворюють пару академічних годин. 

Навчальний день − це складова частина навчального часу здобувача 
тривалістю, як правило, 9 академічних годин. Формами навчального дня є 
навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка як окремо за 
кожною формою, так і в поєднанні.  

Навчальний тиждень – складова частина навчального часу здобувача 
вищої освіти тривалістю, як правило, 54 академічні години. 

Навчальний семестр − це складова частина навчального часу здобувача, 
що закінчується семестровим контролем. Тривалість семестру визначається 
графіком навчального процесу.  

Навчальний курс − це завершений період навчання здобувача протягом 
навчального року. Навантаження одного навчального року за денною 
формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

Права здобувачів вищої освіти 

Здобувачі освіти мають право на:  

♦ вибір форми навчання;  

♦ безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;  

♦ трудову діяльність у позанавчальний час;  

♦ додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи, 
скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, 
які поєднують роботу з навчанням; 



  

♦ користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 
спортивною, побутовою, оздоровчою базою університету;  

♦ участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, олімпіадах, подання своїх 
робіт для публікацій;  

♦ участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 
дозвілля, побуту, оздоровлення;   

♦ участь в об’єднаннях громадян (здійснення громадських прав, 
виконання громадських обов'язків дозволено тільки у вільний від навчання 
час);  

♦ вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених 
освітньо-професійною програмою підготовки та навчальним планом;  

♦ участь у формуванні індивідуального навчального плану;   

♦ моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та 
активну участь у науково-дослідній роботі, спортивному та громадському 
житті університету;  

♦ захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства;   

♦ безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, 
послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів 
університету;     

♦ на забезпечення гуртожитком у порядку, визначеному чинним 
законодавством, наказами та Положеннями університету;     

♦ отримання стипендій, призначених юридичними або фізичними 
особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно 
до законодавства;  

♦ вивчення на договірних умовах дисциплін, які виходять за межі 
індивідуального навчального плану, одночасно з вивченням дисциплін цього 
плану за двома формами навчання;  

♦ повторне вивчення в установленому порядку на договірних умовах 
окремих дисциплін з загальним обсягом до 15-ти кредитів ЄКТС одночасно з 
навчанням за індивідуальним навчальним планом за двома формами 
навчання протягом не більше одного семестру;   

♦ участь у діяльності органів громадського самоврядування 
університету, інститутів, факультетів, Вченої ради університету, органів 
студентського самоврядування;   

♦ навчання одночасно за декількома освітніми програмами за різними 
формами у тому числі, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови 
отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти 
державного (місцевого) бюджету;   

♦ академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 



  

♦ 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;  

♦ канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім тижнів на 
навчальний рік;  

♦ оскарження дій органів управління університету та їх посадових осіб, 
науково-педагогічних працівників;  

♦ безоплатне забезпечення і  н формацією для навчання у доступних 
форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 
життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 
потребами);  

♦ ознайомлення з програмами навчальних дисциплін;  

♦ отримання консультацій науково-педагогічних працівників згідно з 
розкладом;  

♦ переведення на вільні місця державного замовлення у встановленому 
порядку відповідно до Положення про переведення студентів на вакантні 
місця державного замовлення у Державному вищому навчальному закладі 
«Національний гірничий університет»;   

♦ отримання інформації про тенденції на ринку праці від відповідних 
структур університету;  

♦ інші права, передбачені законодавством. 

Обов’язки здобувачів вищої освіти 

Студент університету зобов’язаний:   

♦ дотримуватися законів України, норм і положень, що викладені в 
Статуті Університету, Положенні про організацію освітнього процесу та 
Правилах внутрішнього розпорядку;   

♦ дотримуватися графіка освітнього процесу та виконувати вимоги 
навчального плану;   

♦ відвідувати всі види занять, які передбачені освітнім процесом; 
              підвищувати свій загальнокультурний рівень;  

♦ утримуватись від розмов засобами мобільного зв’язку під час занять;   

♦ виконувати накази і розпорядження адміністрації університету;  

♦ протидіяти корупційним прояв а м серед працівників та студентів 
університету;  

♦ підтримувати належний порядок в аудиторіях, приміщеннях, 
гуртожитках, інших культурно-побутових об’єктах університету та на його 
території;  

♦ дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, 
меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та 
ін.); 

  

♦



  

♦ дбати про честь та авторитет університету, не допускати 
протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в 
університеті, так і в інших громадських місцях;  

♦ дотримуватись норм академічної доброчесності;  

♦ виконувати вимоги техніки безпеки, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 
інструкціями;  

♦ своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості через 
поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) екзамени, 
заліки, контрольні роботи тощо;  

♦ постійно прагнути до морально-культурного і фізичного 
вдосконалення. 

Студенти, які пропустили через поважні причини навчальні заняття, що 
потребують обов’язкового відпрацювання (лабораторні роботи тощо), 
повинні їх виконати у спеціально встановлений для цього час у визначеному 
кафедрою порядку.  

Права та обов’язки старости академічної групи 

Староста академічної групи є представником студентів в 
адміністративній вертикалі уп р авління навчально-виховним процесом. Він 
має повноваження декана факультету (директора інституту) доводити до 
групи управлінські рішення: деканату, ректорату, Вченої ради тощо.  

Староста групи представляє інтереси студентів на всіх рівнях 
структурних підрозділів (кафедра, факультет (інститут), ректорат тощо); 
взаємодіє з куратором групи, з заступником декана факультету (директора 
інституту) з виховної роботи, з органами студентського самоврядування 
факультету (інституту), гуртожитку, університету тощо. 

Староста призначається із числа осіб успішних у навчанні, користується 
авторитетом і повагою серед студентів групи, науково-педагогічних 
працівників та може позитивно впливати на колектив і володіє 
організаторськими здібностями.  

Староста призначається наказом ректора університету за результатами 
зборів академічної групи на основі рішення більшості голосів шляхом 
прямого відкритого голосування. Рішення приймається з урахуванням думки 
куратора та фіксується протокольно. 

Староста має право:  

♦ представляти інтереси академічної групи під час призначення 
стипендій та поселення в гуртожиток;  

♦ давати доручення студентам щодо організації навчально -виховного 
процесу, громадської роботи та виконання поставлених перед академічною 
групою доручень адміністрацією університету, деканату (інституту).  



  

Староста зобов’язаний:  

♦ своєчасно інформувати студентів про розпорядження ректорату, 
деканату (інституту), науково-педагогічних працівників, які ведуть заняття, 
стосовно організації освітнього процесу та інших офіційних заходів;  

♦ брати участь в організації та проведенні заходів, пов’язаних з 
навчально-виховним процесом академічної групи;  

♦ готувати та проводити збори студентів академічної групи, на яких 
обговорюються стан навчання й дисципліни, інші актуальні питання з життя 
студентського колективу;   

♦ вести журнал обліку роботи академічної групи;  

♦ доводити до відома студентів інформацію щодо виконання вимог 
навчального плану, Правил внутрішнього розпорядку університету;   

♦ забезпечувати участь студентів академічної групи у заходах, які 
проводяться в університеті, на факультеті (в інституті) із залученням 
студентів академічної групи;  

♦ оперативно інформувати деканат про зрив занять, можливі 
непорозуміння у розкладі занять тощо;  

♦ оперативно інформувати органи студентського самоврядування та 
адміністрацію факультету (інституту) про порушення прав студентів, 
можливі конфлікти з науково-педагогічними працівниками, інші проблеми, 
що є важливими для студентів;  

♦ за необхідності брати участь у розв’язанні конфліктних ситуацій в 
групі;  

♦ брати участь у зборах старост академічних груп;  

♦ отримувати підсумкову інформацію про результати контрольних 
заходів, доводити до відома студентів та звіряти її у деканаті;  

♦ фіксувати результати поточного та семестрового контролю в журналі 
академічної групи;   

♦ відслідковувати своєчасне  п   р  о ведення вступних та первинних 
інструктажів  техніки безпеки. 

Староста призначається на весь період навчання. Звільнення старости 
може здійснюватися за власним бажанням, з ініціативи адміністрації, органів 
студентського самоврядування або студентів дано ї академічної групи, якщо 
він не справляється з обов’язками чи втратив моральне право бути офіційним 
лідером студентського колективу.  

  Прийом на навчання  

Прийом на навчання до університету за всіма рівнями вищої освіти 
проводиться відповідно до Правиплр ийому до НТУ  «ДП», які щорічно 
затверджуються Вченою радою університету та оприлюднюються на сайті. 

 



  

 Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 
здобувачів вищої освіти, надання академічної відпустки 

Університет керується Положенням про порядок переведення, відрахування 
та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, Положенням
про відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення та 
надання академічної відпустки студентам Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка»    та Положенням про переведення 
студентів на вакантні місця державного замовлення у Державному вищому 
навчальному закладі Національний гірничий університет», що затверджене 
Вченою радою 30.05.2017, протокол № 10.

Академічна мобільність студентів 

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу 
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території 
України чи поза її межами.  

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі 
міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, 
міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між 
НТУ «ДП» та певним закладом вищої освіти (науковою установою) або його 
основним структурним підрозділом. 

Право на академічну мобільність може бути реалізоване також 
учасником освітнього процесу НТУ «ДП» з власної ініціативи, підтриманої 
адміністрацією та керівництвом інституту/факультету університету, на 
основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. 

Академічна мобільність університету реалізується з метою:  

♦ підвищення якості вищої освіти;  

♦ підвищення ефективності наукових досліджень;  

♦ підвищення конкурентоздатності випускників університету на 
українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;  

♦ збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу 
щодо інших моделей створення та поширення знань;  

♦ залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного 
освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між 
закладами-партнерами;  

♦ встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;  

♦ гармонізація освітніх стандартів закладів-партнерів. 

Основними видами академічної мобільності є:   

♦ ступенева мобільність – навчання у вищому навчальному закладі, 
відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з 
метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом 



  

(документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від 
двох або більше вищих навчальних закладів;  

♦ кредитна мобільність – навчання у вищому навчальному закладі, 
відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з 
метою здобуття кредитів ЄКТС та/або відповідних компетентностей, 
результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), що будуть визнані у 
вищому навчальному закладі постійного місця навчання вітчизняного чи 
іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період 
навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності 
залишається незмінним. 

Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що 
здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та доктора філософії у 
вітчизняних вищих навчальних закладах, є:  

♦ навчання за програмами академічної мобільності;  

♦ мовне стажування;  

♦ наукове стажування. 

Загальний порядок реалізації програм академічної мобільності на 
території України та за кордоном регламентовано Постановою Кабінету 
Міністрів від 12.08.2015 № 579 «Про затвердження Положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність»  та визначається Положенням 
про реалізацію права на академічну мобільність Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка».  

    Перезарахування та визнання результатів навчання  

Перезарахування та визнання результатів навчання здійснюються з 
використанням ЄКТС. 

Перезарахування результатів навчання здійснюється у міжсесійний 
період. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальних 
дисциплін, вивчення яких передбачено навчальним планом у поточному 
семестрі, може бути здійснене протягом семестру, але обов’язково до 
початку семестрового контролю. Перезарахування результатів навчання 
студентам, які навчаються за індивідуальним навчальним планом, 
здійснюється відповідно о дтермінів, визначених у індивідуальному 
навчальному плані. 

Результати навчання можуть бути перезараховані в межах обсягу 
навчальних дисциплін, вивчення яких передбачено освітньою програмою 
відповідного рівня вищої освіти і спеціальності. 

Не перезараховуються результати попереднього навчання, які були 
опановані студентом під час навчання за неакредитованими освітніми 
програмами (за винятком навчання у визнаних у встановленому порядку 



  

закладах вищої освіти, у тому числі іноземних, освітні програми яких 
верифіковані в університеті). 

Перезарахування здійснюється на підставі документа, засвідченого 
закладом вищої освіти, в якому студент здійснював попереднє навчання, що 
містить:  

♦ перелік дисциплін, їх обсяг та результати оцінювання;  

♦ інформацію щодо дисциплінарних результатів навчання. 

Перезарахування здійснюється зі збереженням оцінки, отриманої за 
результатами попереднього навчання. Перезарахування за дорученням 
декана факультету (директора інституту) проводить відповідна випускова 
кафедра із залученням представників профільної кафедри. 

Визнання кредитів з навчальних дисциплін здійснюється автоматично за 
умови співпадіння дисциплінарних результатів навчання. Визнання кредитів 
здійснюється зі збереженням оцінки, отриманої за результатами 
попереднього навчання.  

У разі неспівпадіння назви певної дисципліни перезараховується частка 
її обсягу, що забезпечує результати навчання відповідно до робочої програми 
дисципліни університету. При цьому підсумкова оцінка перезарахування 
визначається як середньозважена за попереднє навчання та самостійне 
опанування дисциплінарних результатів навчання академічної різниці через 
відповідні випробування.  

Визнання результатів попереднього навчання та підсумкове оцінювання 
проводить кафедра, за якою закріплена відповідна навчальна дисципліна. 

Дисципліни за вибором студента перезараховуються в повному обсязі.  

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті, ґрунтується на експертній оцінці фахівців зі спеціальності, в межах 
якої реалізується освітня програма (або надаються освітні послуги за 
спеціальністю).  

За зверненням здобувача вищої освіти щодо необхідності врахування 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, створюється комісія 
в межах кафедри (кафедр), факультету (факультетів)/інституту (інститут ів). 
Можливий розгляд результатів навчання науково-методичною комісією зі 
спеціальності або групою забезпечення спеціальності. Комісія розглядає 
представлені здобувачем вищої освіти результати навчання, отримані у 
неформальній освіті. Комісія має право здійснювати співбесіду із заявником 
або роботодавцем заявника (за наявності), звернутися до фізичної чи 
юридичної особи, яка забезпечила формування певних результатів навчання 
за неформальною освітою. За результатами обговорення комісією 
приймається рішення щ  одо визнання результатів навчання, отриманих за 
неформальною освітою, та їх позиціонування з врахуванням вимог стандарту 
вищої освіти за спеціальністю, освітньої програми, за якою надаються освітні 



  

послуги. Рішення комісії приймається більшістю голосів. За результатами 
рішення комісією готується мотивований висновок. 

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої 
освіти під час академічної мобільності, регулюється «Положенням про 
порядок реалізації права на академічну мобільність Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка»  

      Стипендіальне забезпечення  

Здійснюється відповідно до Порядку призначення та виплати 
академічних і соціальних стипендій студентам, аспірантам (докторантам) 
Національного технічного університет  у        «  Д  ніпровська політехніка», 
затвердженого Вченою радою.  

  Навчання осіб з особливими освітніми потребами 

Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами – це особи з 
порушеннями психофізичного розвитку (порушення слуху, зору, мовлення, 
опорно-рухового апарату тощо), яким не протипоказане навчання за обраною 
спеціальністю (освітньою програмою) та які потребують створення 
спеціальних умов для навчання.  

Метою інклюзивного навчання в НТУ «ДП» є забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом 
організації їх навчання на основі застосування особистісно-орієнтованих 
методів навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей. 

Формування умов для здобуття особою з особливими освітніми 
потребами якісної освіти  с  прямоване на: поширення доступу до якісної 
вищої освіти з використання сучасних інформаційних технологій; 
реалізацію індивідуального підходу до процесу навчання; формування у 
студентів університету позитивного ставлення до осіб з особливими 
освітніми потребами тощо. 

На початку навчального року в деканатах та на випускових кафедрах 
вивчають контингент студентів з особливими освітніми потребами, які 
зараховані на перший курс, для забезпечення реалізації освітнього процесу 
відповідно до навчальних планів. В окремих випадках з урахуванням 
індивідуальних характеристик студентів з особливими освітніми потребами 
можливе навчання за індивідуальним планом або за індивідуальним 
графіком. Для розширення інформаційного навчального простору та 
надання студентам якісних   о  світніх послуг використовуються елементи 
дистанційного навчання. 

Психологічна підтримка, що здійснюється соціально-психологічною 
службою університету, спрямована на з’ясування психологічних 
особливостей кожного студента, зміцнення та збереження його 



психологічного здоров’я, надання йому необхідної допомоги з адаптації в 
інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісному розвитку. 

Організація освітнього процесу (теоретичне навчання, підсумковий та 
семестровий контролі, практична підготовка, випускна атестація студентів та 
ін.), реалізація академічних прав здобувачів вищої освіти з особливими 
освітніми потребами здійснюється та супроводжується відповідно до 
чинного законодавства.  
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