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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила внутрішнього розпорядку для усіх категорій осіб, що навчаються в Коледжі ПВНЗ
«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», розроблені відповідно до
Конституції України, на основі Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" і згідно із
законодавчо-нормативною базою про вищу освіту України, Статутом університету та Положенням
про Коледж.
1.2. Особами, що навчаються в Коледжі, є: студенти.
1.2.1. Студент (слухач) - особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального
закладу і навчається на денній (очної), або заочній формі навчання з метою придбання певного
освітнього і освітньо-кваліфикаційного рівня.
1.3. Правила внутрішнього розпорядку для усіх категорій осіб, що навчаються в Коледжі ПВНЗ
«МКУ імені Пилипа Орлика», спрямовані на виховання у студентів свідомого відношення до
навчання, подальшого зміцнення учбової дисципліни, організації навчання на сучасній науковій
основі, раціонального використання учбового часу, високої якості навчання і поліпшення якості
учбового процесу, повної реалізації основних завдань ВНЗ.
1.4. Питання, пов'язані із застосуванням даних правил внутрішнього розпорядку, вирішуються
адміністрацією Коледжу у рамках наданих їй прав, а у випадках, передбачених чинним
законодавством і цими правилами, - спільно або за домовленістю з органами студентського
самоврядування.
2. ПРАВА СТУДЕНТІВ
2.1. Студенти мають право на:
- безпечні і нешкідливі умови навчання, роботи і побуту;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- користування учбовою, науковою, лікувальною, культурною, спортивною, побутовою,
оздоровчою базою ВНЗ;
- участь в науково-дослідних роботах, конференціях, виставках, конкурсах, представлення своїх
робіт для публікації;
- участь в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науководослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

- представлення пропозицій з умов плати за навчання;
- участь в суспільних об'єднаннях громадян;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- моральне і матеріальне заохочення за успіхи в навчанні і активну участь в науково-дослідній
роботі;
- безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними ресурсами, послугами навчальних,
наукових, медичних і інших підрозділів Коледжу.
2.2. Студенти, що навчаються на контрактній основі, мають право на отримання стипендії від
фізичних і юридичних осіб, які направили їх на навчання.
3. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Особи, що навчаються у ВНЗ, зобов'язані:
- дотримуватися вимог Конституції і законодавства України;
- самовдосконалюватися у дусі українського патріотизму і пошани до Конституції України;
- дотримуватися моральних і етичних норм в стосунках з працівниками ВНЗ і студентами;
- шанувати честь Коледжу і не допускати вчинків, які наносять шкоду його репутації;
- не допускати фінансової заборгованості перед Коледжем;
- систематично і глибоко опановувати знання, практичні навички, професійну майстерність,
підвищувати загальний культурний рівень;
- наполегливо і цілеспрямовано готувати себе до обраної професії, незмінно керуючись у своїх
справах і помислах принципами загальнолюдської моралі;
- прагнути особистим прикладом сприяти встановленню високих ідеалів милосердя, любові,
згоди і взаємодопомоги між людьми;
- дотримуватися Положення і правил внутрішнього розпорядку Коледжу;
- виконувати вимоги навчального плану в терміни, встановлені графіком навчального процесу;
- відвідувати заняття відповідно до навчального плану; своєчасно інформувати керівництво
Коледжу у разі відсутності можливості з поважних причин відвідувати заняття, складати заліки й
іспити в установлені терміни, виконувати контрольні роботи і тому подібне;
- акуратно відноситися до майна Коледжу.
3.2. За невиконання обов'язків, передбачених цими правилами, а також за порушення вимог
законодавства України особи, повинні в таких порушеннях, притягуються до дисциплінарної
відповідальності і за наказом директора можуть бути відраховані з Коледжу.
3.3. Студентам забороняється:
- пропускати без поважних причин навчальні заняття, обов'язкові виховні, організаційні й інші
заходи;
- спізнюватися на заняття;
- передавати іншим особам пропуск, студентський квиток, залікову книжку, індивідуальний план,
підробка і виправлення в документації забороняються;
- палити сигарети на території Коледжу, вживати спиртні напої, наркотичні або токсичні
речовини, з'являтися в стані наркотичного, алкогольного, токсичного сп'яніння на території,
незалежно від часу навчального процесу.
4. НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
4.1. Навчальний процес в Коледжі здійснюється в наступних формах:
- навчальні заняття
- самостійна робота
- практична підготовка
- контрольні заходи.

4.2. Основними видами навчальних занять в Коледжі є:
- лекція
- лабораторне, практичне, семінарське заняття
- індивідуальне заняття
- консультація.
4.3. В Коледжі встановлений п'ятиденний робочий тиждень (за винятком випадків, визначених
Кабінетом Міністрів України і МЗ України).
4.4. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць учбового часу,
відведених на здійснення програми підготовки на цьому освітньому або освітньокваліфікаційному рівні. Обліковими одиницями є: академічна година, навчальний день, тиждень,
семестр, курс, рік.
4.5. Академічна година - це мінімальна облікова одиниця учбового часу. Тривалість академічної
години, як правило, складає 45 хвилин. Робочий тиждень студента складається з 54 годин, з них:
36 годин аудиторних і 18 годин позааудиторної самостійної роботи.
4.6. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів,
підсумкового контролю і канікул. Навчальний рік триває 12 місяців, починається, як правило, 1
вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю,
екзаменаційних сесій, вихідних, святкових днів і канікул.
4.7. Початок і кінець занять, а також зміни в проміжках між заняттями з урахуванням робочого
навчального плану і графіка учбового процесу регламентується розкладом навчальних занять по
курсах. Навчальний розклад складається на семестр, доводиться до відома студентів не пізніше,
ніж за десять днів до занять.
4.8. Відвідування студентами усіх видів навчальних занять (окрім консультацій) є обов'язковим.
Після початку занять забороняється вхід в аудиторію студентів, що запізнилися, до початку
перерви. Не допускається переривання заняття, вхід в аудиторію і вихід з неї під час занять.
4.9. У кожній навчальній групі головою циклової комісії призначається староста, який працює в
тісному контакті з завідувачем відділення, доводить до відома групи усі його розпорядження і
вказівки.
4.10. Функції старости групи :
- персональний облік відвідувань студентами усіх видів навчальних занять;
- подача завідувачу відділення щотижневих відомостей про нез'явлення або запізнення студентів
на заняття з вказівкою причин;
- спостереження за збереженням учбового оснащення і інвентарю;
- своєчасна організація отримання з бібліотеки і розподілу між студентами групи підручників і
навчальних посібників;
- інформування студентів групи про зміни, які вносяться до розкладу занять адміністрацією ВНЗ.
4.11. Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях і контрольних заходах,
встановлених графіком навчального процесу, розкладом занять, окрім випадків, передбачених
чинним законодавством.

5. ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ І ВІДРАХУВАННЯ ОСІБ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В
УНІВЕРСИТЕТІ
5.1. За невиконання обов'язків, порушення Положення про коледж і правил внутрішнього
розпорядку на осіб, що навчаються в Коледжі, директор накладає дисциплінарне стягнення або
відраховує їх з Коледжу.
5.2. Якщо студент зробив яке-небудь порушення, йому наказом директора оголошується догана.
5.3. Особа, що навчається в Коледжі , може бути відрахована за:
- появу на заняття в навчальному корпусі, території в нетверезому стані, в стані наркотичного або
токсичного сп'яніння;
- за грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Коледжу;
- за рішенням суду або постановою органу, в компетенції якого знаходиться накладення
адміністративного стягнення або застосування заходів громадського стягнення;
- за невиконання навчального плану і графіка навчального процесу;
- за незадовільну здачу іспитів і заліків упродовж сесії;
- за власним бажанням;
- за порушення умов контракту;
- в інших випадках, передбачених законом.
5.4. Особи, що навчаються у Коледжі, можуть перервати навчання у зв'язку з обставинами, які
роблять неможливим виконання навчального плану (за станом здоров'я, сімейними обставинами
тощо). Особам, які перервали навчання в Коледжі з поважної причини, надається академічна
відпустка.
5.5. Відновлення на навчання відрахованих осіб з ВНЗ, здійснюється під час канікул згідно з
наказом МОН України № 245 від 15.07.1996 р.

