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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Здобувачі фахової передвищої освіти – це особи, зараховані до 

закладу фахової передвищої освіти з метою здобуття фахової передвищої 

освіти. 

1.2. Заклад фахової передвищої освіти – це освітній заклад, що провадить 

освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти 

відповідно до ліцензії та здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів. 

1.3. Права здобувачів Відокремленого структурного підрозділу 

Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та 

права» «Фінансово-правовий фаховий коледж» (далі – Коледж) визначає 

Конституція України, Закон України «Про освіту», «Про фахову передвищу 

освіту» та «Про вищу освіту». Відносини у процесі навчання можуть 

регулюватися наказами та розпорядженнями Кабінету міністрів України, 

Міністерством освіти і науки України, а також внутрішніми нормативно-

правовими актами Коледжу. 

 

2. ПРАВА ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ОСВІТУ В КОЛЕДЖІ 

 

2.1. Вибір освітньо-професійної програми. 

2.2. Безпечні і нешкідливі умови навчання. 

2.3. Якісні освітні послуги. 
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2.4. Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

2.5. Користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

спортивною, оздоровчою інфраструктурою Коледжу та послугами його 

структурних підрозділів у порядку, визначеному законодавством. 

2.6. Свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

дослідницької діяльності. 

2.7. Участь у заходах з освітньої, дослідницької, науково-дослідної, 

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

встановленому законодавством порядку. 

2.8. Участь у громадських об’єднаннях. 

2.9. Участь у діяльності органів громадського самоврядування Коледжу, 

педагогічної ради, органів студентського самоврядування. 

2.10. Здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними 

програмами у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними 

формами здобуття освіти. 

2.11. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, організації дозвілля, побуту, оздоровлення. 

2.12. Участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-

професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не 

менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, перебачених для 

освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти. 
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2.13. Навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі 

міжнародну, на визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час 

мобільності. 

2.14. Поновлення на навчання у порядку, встановленому центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

2.15.Повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від 

приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, що 

завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти. 

2.16. Проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та 

організаціях. 

2.17. Канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних 

тижнів на навчальний рік 

2.18. Оскарження дій органів управління закладу фахової передвищої 

освіти та їх посадових осіб, педагогічних та інших працівників. 

2.19. Необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально вразливих верств населення. 

2.20. Здобувачі освіти мають також інші права, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої 

освіти. 
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3. ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ОСВІТУ В КОЛЕДЖІ 

 

3.1. Виконувати вимоги освітньо-професійної програми та 

індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом 

освіти та освітньо-професійною програмою. 

3.2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм. 

3.3. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля. 

3.4. Виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

виробничої санітарії протипожежної безпеки, передбачені відповідними 

правилами та інструкціями. 

3.5. Дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, прав 

внутрішнього розпорядку Коледжу, а також умов договору про навчання. 

3.6. Здобувачі фахової передвищої освіти мають також інші обов’язки, 

передбачені законодавством та установчими документами закладу фахової 

передвищої освіти відповідно до закону. 
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