
«Права студентів» 

Моральне і культурне оновлення суспільства, політичні та економічні 

перетворення зумовлюють процес духовного відродження, викликають 

потребу у вдосконаленні всіх ланок життя, особливо навчання та виховання 

молоді. Це створює, по суті, нові соціально-педагогічні умови роботи тих 

соціальних інститутів, що займаються підготовкою молоді до життя. 

Відповідно до ст.53 Конституції України кожен має право на освіту. 

Конституція України гарантує право кожному громадянину безоплатно 

здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на 

конкурсній основі. Згідно із ч.5 ст.4 Закону України «Про вищу освіту» право 

на вищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця 

проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, 

національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, 

наявності судимості, а також від інших обставин. Ніхто не може бути 

обмежений у праві на здобуття вищої освіти, крім випадків, встановлених 

Конституцією та законами України. 

Згідно до резолютивної частини рішення Конституційного суду 

України від 04.03.2004 N5-рп/2004 (справа про доступність і безоплатність 

освіти) доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на 

освіту на принципах рівності, визначених ст.24 Конституції України, означає, 

що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити 

можливості для реалізації цього права. Безоплатність вищої освіти означає, 

що громадянин має право здобути її відповідно до стандартів вищої освіти 

без внесення плати в державних і комунальних навчальних закладах на 

конкурсній основі (ч.4 ст.53 Конституції України в межах обсягу підготовки 

фахівців для загальносуспільних потреб (державного замовлення). 

Права студента визначаються нормами Конституції України, Закону 

України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту» та ст.11 Закону 

України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні». Відносини у процесі навчання регулюються наказами та 



розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти України, 

а також локальними нормативно – правовими актами вищого навчального 

закладу. Права і обов’язки студентів визначені ст.ст.51, 52 Закону України 

”Про освіту” та  ст.ст.54, 55 Закону України ”Про вищу освіту”. 

На підставі норм ч.ч.1-2 ст.61 Закону України «Про вищу освіту» 

особами, які навчаються у закладах вищої освіти, визнаються: здобувачі 

вищої освіти;  інші особи, які навчаються у закладах вищої освіти. 

Здобувачами вищої освіти є: 

1) студент - особа, зарахована до закладу вищої освіти з метою 

здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра; 

2) курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого 

військового навчального закладу (закладу вищої освіти із специфічними 

умовами навчання), військового інституту як підрозділу закладу вищої освіти 

і навчається з метою здобуття вищої освіти за певним ступенем та якій 

присвоєно військове звання рядового, сержантського і старшинського складу 

або спеціальне звання рядового, молодшого начальницького складу або таке 

звання вона мала під час вступу на навчання; 3) аспірант - особа, зарахована 

до закладу вищої освіти (наукової установи) для здобуття ступеня доктора 

філософії/доктора мистецтва; 4) ад’юнкт - особа, зарахована до вищого 

військового навчального закладу (закладу вищої освіти із специфічними 

умовами навчання) для здобуття ступеня доктора філософії; 5) докторант - 

особа, зарахована або прикріплена до закладу вищої освіти (наукової 

установи) для здобуття ступеня доктора наук; 6) асистент-стажист - особа, 

яка має вищу освіту ступеня магістра, навчається в асистентурі-стажуванні 

закладу вищої освіти за мистецькими спеціальностями з метою 

вдосконалення творчої майстерності. 

До інших осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, належать: 

1) слухач - особа, яка навчається на підготовчому відділенні закладу 

вищої освіти, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у 

тому числі за програмами післядипломної освіти; 



3) інтерн - особа, яка має ступінь магістра медичного або 

фармацевтичного спрямування і навчається з метою отримання кваліфікації 

лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських 

або провізорських спеціальностей інтернатури; 

4) лікар-резидент - особа, яка має ступінь магістра медичного 

спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах або 

базах резидентури з метою отримання кваліфікації лікаря певної 

спеціальності відповідно до переліку спеціальностей резидентури. 

Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти визначені ст.62 

вказаного вище Закону. Так, особи, які навчаються у закладах вищої освіти, 

мають право на: 

1) вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти; 

2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

3) трудову діяльність у позанавчальний час; 

4) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним 

місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 

законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; 

5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами закладу вищої освіти; 

6) 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); 

7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

оздоровчою базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом 

закладу вищої освіти; 

8) забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на 

строк навчання у порядку, встановленому законодавством; 



9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 

для публікації; 

10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, 

спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та 

за кордоном, у встановленому законодавством порядку; 

11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 

13) участь у громадських об’єднаннях; 

14) участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу 

вищої освіти, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради закладу вищої 

освіти, органів студентського самоврядування; 

15) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

освітньою програмою та 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 чи 

підрозділу; 

16) 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; 

17) академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 

18) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

19) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України 

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання 



на денній формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, докторантурі, 

інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків; 

20) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням 

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

порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки; 

21) участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, 

науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення 

тощо; 

23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 

24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання 

виробничих функцій згідно із законодавством; 

25) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних 

тижнів на навчальний рік; 

26) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття 

вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

27) оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх 

посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

28) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ 

до інфраструктури закладу вищої освіти відповідно до медико-соціальних 

показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом 

здоров’я. 

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою 

навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право 

на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому 

законодавством порядку. 



Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою 

навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними 

(юридичними) особами. 

Студенти, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають 

право на пільговий проїзд у транспорті. Студенти вищих навчальних закладів 

мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та 

фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій 

відповідно до чинного законодавства. 

Крім прав кожен студент має й певні обов’язки, оскільки правам 

кореспондуються відповідні обов’язки. Наприклад, нормами ст.63 Закону 

України «Про вищу освіту» передбачені наступні обов’язки (конкретні 

обов’язки студента можуть бути передбачені у Статуті ВНЗ та його інших 

внутрішніх нормативно-правових актах):  

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього 

розпорядку закладу вищої освіти; 

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального 

навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, 

та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів 

навчання. 

Студенти зобов'язані: дотримуватися моральних, етичних норм; 

виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, 

відвідувати заняття; виконувати у встановлені терміни усі види завдань, що 

передбачені навчальними планами і програмами; дбайливо користуватись 

аудиторним обладнанням, меблями, комп'ютерною технікою, книжковим 

фондом, іншим майном.  



Права і обов’язки студентів також встановлені договором про 

навчальні послуги (для студентів, що навчаються за кошти фізичних 

/юридичних осіб). 

 Студент може бути відрахований з Університету: за неуспішність 

за результатами проміжної атестації, складених іспитів і заліків у сесію 

відповідно плану організації навчального процесу; у зв’язку з невиконанням 

вимог навчального плану та графіка навчального процесу; через появу на 

заняттях у навчальному корпусі, гуртожитку в нетверезому стані, у стані 

наркотичного або токсичного сп’яніння; за розкрадання (в тому числі і 

дрібне) державного або особистого майна громадян; за вироком суду, що 

набрав законної сили чи постановою органу, до компетенції якого входить 

накладання адміністративного стягнення або застосування заходів 

громадського впливу; у разі вчинення аморального вчинку, несумісного з 

продовженням навчання у студентському колективі; за одноразове грубе 

порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку. 


