ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ
ІНСТИТІ РАКУ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила поведінки здобувачів освіти в Національному інституті раку
(далі – Інститут, Правила) розроблені на основі норм Конституції України, Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», «Про запобігання корупції», підзаконних актів чинного законодавства,
локальних нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України,
Статуту НІР, Правилами внутрішнього розпорядку Інституту, інших внутрішніх
нормативних документів НІР.
1.2. Правила є складовою системи безперервного забезпечення якості
освітньої діяльності Інституту і спираються на високо етичні ціннісні норми
академічного середовища, високий рівень свідомості і внутрішньої культури
особистості, антикорупційні заходи та боротьбу із плагіатом.
1.3. Правила розміщуються на офіційному веб-сайті Інституту.
1.4. Правила є обов’язковими для виконання здобувачами освіти, науковими,
науково-педагогічним працівниками, іншими співробітниками та відвідувачами
Інституту та забезпечують громадський порядок, забороняють дії, які можуть
загрожувати особистій безпеці, життю та здоров’ю інших осіб.
2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ТЕРИТОРІЇ І В ПРИМІЩЕННЯХ
ІНСТИТУТУ
2.1. Учасники освітнього процесу, інші працівники та відвідувачі Інституту
зобов’язані:
- згідно з ст.53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти зобов’язані
виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його
наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти
результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня
післядипломної освіти;
- поважати честь і гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- поважати особисту недоторканість особи, незважаючи на її стать, вік,
матеріальний стан, соціальне становище, расову належність, релігійні та політичні
переконання чи інші ознаки;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих,
довкілля;
- своєю діяльністю сприяти збереженню, розвитку й популяризації освітніх та
наукових традицій і цінностей Інституту;
- відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно й сумлінно виконувати
необхідні навчальні, клінічні/дослідницькі та робочі завдання;
- не чинити правопорушень, сприяти запобіганню й викоріненню різних видів
порушень у навчальній, викладацькій, науковій та інших видах діяльності, бути
нетерпимими до них;
- запобігати розповсюдженню інформації, яка неправдива, викладена з
перекрученням фактів, така, що ображає людину або може завдати шкоди репутації
Інституту;
- сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між науковими,
науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти, підтримувати
атмосферу довіри, відповідальності та колегіальної взаємодопомоги;
- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу
освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
- повідомляти керівництво Інституту про виявлені факти правопорушення стосовно
здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників,
інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були
особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
2.2. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені
законодавством та установчими документами закладу освіти.
2.3. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання
робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми,
забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
2.4. Вимоги до зовнішнього вигляду учасників освітнього процесу, інших
працівників та відвідувачів Інституту:
- всі учасники освітнього процесу зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд.
- не допускається вхід та присутність на території та в приміщеннях Інституту
в одязі, який порушує правила перебування в державних установах, норми
громадського порядку, мати на одязі надписи із закликами до насильства,
релігійної, міжрасової та міжнаціональної ворожнечі, непристойні заклики та
образливі надписи.

2.5. Особам, які перебувають на території Інституту забороняється:
- палити та вживати алкогольні, наркотичні, інші токсичні засоби;
- нецензурно висловлюватись або вживати слова, які ображають честь та
гідність громадян;
- перешкоджати роботі працівників Інституту;
- пошкоджувати будівлі, майно та обладнання Інституту;
- мати при собі колючі, ріжучі та рублячі предмети або інструменти, які не
пов’язані з виробничим чи освітнім процесом, холодну та вогнепальну зброю, іншу
зброю, муляжі зброї, піротехнічні пристрої, вибухові, отруйні, сильнодіючі,
легкозаймисті, наркотичні речовини, речовини з різким запахом та вираженою
дратівною дією;
- проходити до приміщення з домашніми чи хижими тваринами та птицею,
крім собак-поводирів, візками.
3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
3.1. Здобувачі післядипломної освіти Інституту відповідно Статуту Інституту
та правилами внутрішнього трудового розпорядку мають право на:
- вибір форми навчання під час зарахування на навчання до Інституту;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- трудову діяльність у поза навчальний час;
- безоплатне користування бібліотеками,
навчальною, науковою базами Інституту;

інформаційними

фондами,

- 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);
- користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою
базами Інституту;
- участь у конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення
своїх робіт для публікації;
- участь у заходах з освітньої, наукової, громадської діяльності, що
проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального
процесу, науково-дослідної роботи тощо;

