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1. Загальні положення 

 

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут  (далі –Інститут, 

Правила) розроблені на основі норм Конституції України, Законів України 

«Про вищу освіту», підзаконних актів чинного законодавства, Статуту 

Інституту, Положення про організацію освітнього процесу в Інституті та 

внутрішнього розпорядку Інституту.  

 

1.2.   Правила розміщуються на офіційному веб-сайті Інституту.  

 

1.3. Правила є обов’язковими для виконання здобувачами освіти, 

науково-педагогічними 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 Здобувачі освіти, інші працівники та відвідувачі Інституту 

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. 

 

2.2 Здобувачі освіти зобов’язані: 

додержуватися вимог законодавства, статутів Збройних Сил України, 

Статуту Інституту, Положення про організацію освітнього процесу в 

Інституті та внутрішнього розпорядку Інституту; 

дотримуватися вимог законодавства України щодо охорони державної 

таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом, технічного захисту 

інформації та протидії технічним розвідкам; 

виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

знати мету і завдання навчання у інституті, визначені освітньо-

професійними (освітньо-науковими) програмами; 



 

сумлінно вивчати військову справу, наполегливо оволодівати 

командирськими, методичними та практичними навичками за встановленою 

спеціальністю; 

відвідувати всі заняття, у встановлені терміни складати заліки та 

екзамени, які передбачені програмою підготовки, брати участь у заходах, що 

проводяться у Інституті; 

бережно ставитися до зберігання майна Інституту, озброєння та 

військової техніки; 

виконувати вимоги режиму таємності та не допускати розголошення 

державної таємниці, що їм буде довірена або стане відомою під час навчання; 

прибувати на заняття охайно одягненими (студенти, які проходять  

навчання за програмами підготовки громадян України за програмою 

підготовки офіцерів запасу - одягненими у форму, що визначається 

начальником інститут), мати коротку та охайну зачіску; 

виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим 

званням військовослужбовців, шанувати честь і гідність товаришів по 

службі, додержуватися правил військової ввічливості, поведінки та 

військового вітання. 

 

2.3 Здобувачі освіти інституту мають право: 

приймати участь у роботі військово-наукового товариства, творчих 

гуртків, спортивних секцій, інших організацій, визначених Статутом 

Інституту; 

відвідувати додатково за узгодженням з командуванням факультету 

будь-які види занять, що проводяться в інституті і сприяють успішному 

оволодінню спеціальністю; 

обирати тему кваліфікаційної роботи або пропонувати свою з 

обґрунтуванням доцільності її розроблення; 

самостійно організовувати свою роботу в час, визначений для цього 

розпорядком дня і розкладом занять; 

з дозволу начальника інституту самостійно вдосконалювати спортивну 

майстерність у години ранкової фізичної зарядки, навчальних занять з 

фізичної підготовки, спортивно-масової роботи на підставі затверджених 

індивідуальних планів підготовки до змагань за умови успішного засвоєння 

ними навчальної програми з фізичної підготовки, якщо вони є членами 

збірних команд інституту; 

користуватися пільгами за відмінне навчання, які не суперечать 

законодавству, Статуту Інституту; 



 

користуватись навчально-виробничою, науковою, культурно-

спортивною, оздоровчою базою Інституту; 

отримувати всі види відкритої наукової інформації і наукового 

консультування; 

приймати участь у науковій діяльності кафедри; 

на безпечні і нешкідливі умови навчання і праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 


