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порядку, встановленому законодавством.
2.1.8.Участь у науково-дослідних конференціях, симпозіумах, виставках,
конкурсах, представлення своїх робіт для публікації.
2.1.9. Участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної,
мистецької, громадської діяльності, заходах студентських самоврядувань, у т.ч. –
заходах Української асоціації студентів, інших студентських організацій, що
проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку.
2.1.10. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
навчального процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту,
оздоровлення.
2.1.11. Участь у громадських об’єднаннях.
2.1.12. Участь у діяльності органів студентського самоврядування ХКТЕІ
(студентського Віче ХКТЕІ), Вченої ради ХКТЕІ.
2.1.13. Вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною
освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не
менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного
рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право
вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за
погодженням з керівником відповідного факультету.
2.1.14. Навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у
декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за
кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.
2.1.15. Академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням
окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку,
встановленому законодавством.
2.1.16. Участь у формуванні індивідуального навчального плану.
2.1.17. Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні,
науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення.
2.1.18. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства.
2.1.19. Безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах,
закладах та організаціях.
2.1.20. Канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних
тижнів на навчальний рік.
2.1.21. Трудову діяльністю у позанавчальний час у встановленому
законодавством порядку (крім випадків, визначених Положенням про порядок
навчання за індивідуальним графіком студентів денної форми навчання у
Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті).
2.1.22. Коректне, поважливе ставлення з боку адміністрації та викладачів.

3. Особи, що навчаються, зобов’язані:
3.1.1. Дотримуватися вимог законодавства України, Статуту ХКТЕІ, цих
Правил, Правил внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку ХКТЕІ,
Положення про студентський гуртожиток ХКТЕІ.
3.1.2. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої
санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та
інструкціями.
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3.1.3. Відвідувати заняття й виконувати у визначений термін усі види
завдань, передбачені навчальним планом та навчальними програмами, виконувати
індивідуальний навчальний план у визначені строки і відповідно до встановлених
графіків навчального процесу.
3.1.4. Систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями,
практичними навичками, професійною майстерністю і підвищувати загальний
культурний рівень.
3.1.5. Відповідально, сумлінно і творчо ставитися до виконання навчальних
завдань.
3.1.6. Складати всі екзамени і заліки у відповідності з навчальними
планами, програмами у встановлений термін (в період екзаменаційних сесій).
3.1.7. Не користуватися забороненими джерелами інформації та технічними
засобами під час екзаменів та інших контрольних заходів.
3.1.8. Вчасно інформувати деканат про неможливість відвідувати заняття і у
перший день появи в ХКТЕІ документально підтверджувати поважність причин. У
випадку хвороби студент подає довідку встановленого зразка відповідного
лікувального закладу.
3.1.9. Брати активну участь у суспільно-корисній праці, самообслуговуванні
(прибирання аудиторій, прилеглих територій).
3.1.10. Бережливо ставитись до майна ХКТЕІ (меблів, обладнання,
інвентарю тощо), не виносити його з навчальних корпусів та гуртожитків ХКТЕІ.
3.1.11. Утримуватися від дій чи бездіяльності, якими може бути заподіяно
шкоду матеріальним цінностям ХКТЕІ.
3.1.12. У разі завдання ХКТЕІ матеріальних збитків відшкодовувати їх
відповідно до чинного законодавства.
3.1.13. Дбайливо ставитись до студентських документів та бібліотечного
фонду ХКТЕІ.
3.1.14. Відповідально ставитись до виконання зобов’язань, визначених
правилами проживання у гуртожитках, та нести передбачену відповідальність.
3.1.15. Дотримуватись дисципліни, загальноприйнятих норм поведінки,
субординації, з повагою ставитися до працівників ХКТЕІ.
3.1.16. Вчасно вносити плату за навчання відповідно до укладеного
договору про надання освітніх послуг.
3.1.17. Утримуватися від дій чи бездіяльності, що можуть завдати шкоду
діловій, академічній репутації ХКТЕІ.
3.1.18. Особи, що навчаються в ХКТЕІ, наділені й іншими правами та
обов’язками відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту ХКТЕІ, інших
законодавчих та локальних нормативних актів.

4. Навчальний розпорядок
4.1. Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 01
вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового
контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.
4.2. Формами навчального процесу в ХКТЕІ є: навчальні заняття, виконання
індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.
4.3. Основними видами навчальних занять є:
- лекція;
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- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
- консультація.
4.4. Інші види навчальних занять можуть застосовуватись у порядку,
встановленому вченою радою ХКТЕІ.
4.5. Тривалість усіх видів аудиторних занять визначається в академічних
годинах.
4.6. Тривалість занять і перерв між заняттями регулюється розкладом
занять.
4.7. Розклад занять затверджується ректором ХКТЕІ і доводиться до відома
студентів і викладачів у термін не пізніше семи днів до початку занять.
4.8. Особи, що навчаються, на знак поваги до традицій Хмельницького
кооперативного торговельно-економічного інституту, дотримання морально-етичних
норм вітають викладачів на початку навчального заняття стоячи.
4.9. Після початку занять у всіх навчальних аудиторіях і приміщеннях
ХКТЕІ необхідно дотримуватися тиші і порядку, необхідних для нормального
проведення занять. Неприпустимо переривати навчальні заняття, входити в
аудиторію і виходити з неї під час занять без дозволу викладача.

5. Правила поведінки у ХКТЕІ
5.1. Правила поведінки осіб, що навчаються у ХКТЕІ, регламентуються
законодавчими актами України, нормативними документами виконавчої влади в
галузі освіти і науки, Статутом ХКТЕІ, наказами ректора ХКТЕІ, даними Правилами,
а також іншими локальними актами ХКТЕІ.
5.2. Особи, що навчаються, повинні поводитися гідно, толерантно,
утримуватися від дій, що заважають іншим студентам опановувати знаннями,
суперечать загальноприйнятим етичним і моральним нормам, піклуватися про ділову,
освітню, наукову репутацію ХКТЕІ.
5.3. Особи, що навчаються, повинні дотримуватись навчальної дисципліни,
вчасно та точно виконувати розпорядження адміністрації, дотримуватись вимог щодо
забезпечення безпеки будівель і приміщень, дбайливо ставитися до майна ХКТЕІ,
ефективно використовувати технічні засоби, підтримувати чистоту і порядок у
приміщеннях ХКТЕІ.
5.4. У приміщеннях ХКТЕІ забороняються:
а) голосні розмови і шум під час занять;
б) категорично забороняється приносити, зберігати, вживати в
приміщеннях ХКТЕІ спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, палити (в тому
числі – електронні сигарети, електронні кальяни), перебувати в стані алкогольного,
токсичного або наркотичного сп’яніння;
г) категорично забороняється приносити в ХКТЕІ будь-які види зброї та
піротехніки;
д) перебування в навчальних приміщеннях, бібліотеці і буфеті у
верхньому одязі;
е) використання під час занять засобів мобільного зв’язку;
ж) вживання під час занять їжі та напоїв;
з) ненормативна лексика, азартні ігри;
5.5. Правила поведінки в студентському гуртожитку ХКТЕІ визначаються
Правилами внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку, що затверджуються
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наказом ректором інституту за погодженням зі студентським Віче – органом
студентського самоврядування.

6. Заохочення і стягнення
6.1. За відмінну успішність, активну участь у науково-дослідній роботі і
громадському житті ХКТЕІ до осіб, що навчаються, можуть застосовуватися такі
види заохочень:
а) оголошення подяки;
б) повідомлення батьків студента про зразкове виконання ним обов’язків
по оволодіванню знаннями та про отримані заохочення;
в) зняття раніше накладеного стягнення;
г) нагородження грамотою;
д) преміювання;
е) публікація про досягнення студента у ЗМІ, сторінках ХКТЕІ,
студентського Віче ХКТЕІ у соцмережах.
6.2. За порушення навчальної дисципліни, невиконання встановлених
правил поведінки, адміністрація вправі застосувати до осіб, що навчаються, такі
заходи превентивного характеру: попередження, обговорення на зборах групи, курсу,
на засіданнях студентського Віче та студентського профкому.

7. Заключні положення

7. 1. Дані Правила затверджуються рішенням вченої ради ХКТЕІ за
погодженням зі студентським Віче – органом студентського самоврядування і
вводяться в дію наказом ректора.
7.2. Зміни і доповнення в дані Правила вносяться в порядку, встановленому
для їх прийняття.

