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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. Здобувачі освіти і викладачі Відокремленого 

структурного підрозділу «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет» несуть персональну відповідальність за дотримання 

принципів академічної доброчесності, затверджених Положенням  про  академічну  

доброчесність  учасників освітнього процесу Відокремленого структурного 

підрозділу «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного 

вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» (https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-

akademichnu-dobrochesnist.pdf)  

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. Перевірка 

набутих здобувачами освіти знань, навичок та вмінь (атестації, заліки, екзамени та інші 

форми контролю) є невід’ємною складовою системи забезпечення якості освіти і 

проводиться відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості освіти  у  Відокремленому структурному підрозділі  «Дніпровський фаховий 

коледж інженерії та педагогіки   Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет»:  

https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-systemu-

vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-osvity.pdf. 

ПОВТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН, ВІДРАХУВАННЯ. Наявність академічної 

заборгованості до 6 навчальних дисциплін (в тому числі проходження практики чи 

виконання курсової роботи) за результатами однієї екзаменаційної сесії є підставою 

для надання здобувачу освіти права на повторне вивчення зазначених навчальних 

дисциплін. Порядок повторного вивчення визначається Положенням про організацію 

освітнього процесу в процес у Відокремленому структурному підрозділі 

«Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки  Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 

https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-

osvitnogo-proczesu.pdf Підстави та процедури відрахування студентів, у тому числі за 

невиконання навчального плану, регламентуються Положенням про відрахування, 

переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти у 

Відокремленому структурному підрозділі  «Дніпровський фаховий коледж 

інженерії та педагогіки   Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет»  https://college.udhtu.edu.ua/wp-

content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-vidrahuvannyapereryvannya-navchannya-

ponovlennya-i-perevedennya-zdobuvachiv-osvity.pdf  
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НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА. Порядок зарахування результатів навчання, 

підтверджених сертифікатами, свідоцтвами, іншими документами, здобутими поза 

основним місцем навчання, регулюється Положенням про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті у 

Відокремленому структурному підрозділі «Дніпровський фаховий коледж 

інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет»: https://college.udhtu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/02/pro-poryadok-vyznannya-rezultativ-navchannya.pdf  

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ. Порядок і процедури врегулювання конфліктів, 

пов’язаних із корупційними діями, зіткненням інтересів, різними формами 

дискримінації, сексуальними домаганнями, міжособистісними стосунками та іншими 

ситуаціями, що можуть виникнути під час навчання, регламентуються Положенням 

про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Відокремленому 

структурному підрозділі «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет»: https://college.udhtu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/12/polozhennya-pro-polityku-i-proczedury-vyrishennya-konf-

sytuaczij.pdf та Положенням про попередження і протидію сексуальним 

домаганням та дискримінації у Відокремленому структурному підрозділі 

«Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет»: https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-

poperedzhennya-i-protydiyu-seksualnym-domagannyam-ta-dyskryminacziyi-.pdf  

Конфліктні ситуації, що виникають у сфері стипендіального забезпечення здобувачів 

вищої та фахової передвищої  освіти, вирішуються Стипендіальною комісією коледжу 

в межах її повноважень, відповідно до: Положення про порядок призначення і 

виплати стипендій студентам Відокремленого структурного підрозділу 

«Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 

https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-pro-stypendiyi-

20.pdf та Порядку формування рейтингу успішності студентів Відокремленого 

структурного підрозділу «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет» https://college.udhtu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/02/poryadok-pro-pryznachennya-stypendij-20.pdf  

ПСИХОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА. Телефон психолога та соціального 

педагога (098)-792-51-86 (щоденно з 9 до 16). 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції (Коваленко А.П. 29 каб. 124, тел. +38 (067) 966-90-86), яка діє відповідно до 

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у 

Відокремленому структурному підрозділі «Дніпровський фаховий коледж 

інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет»: https://college.udhtu.edu.ua/wp-

content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-upovnovazhenu-osobu-z-pytan-zapobigannya-

ta-vyyavlennya-korupcziyi.pdf  

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. 

Центральний вхід (з двору)  навчального корпусу коледжу обладнаний  так, що 

https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/pro-poryadok-vyznannya-rezultativ-navchannya.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/pro-poryadok-vyznannya-rezultativ-navchannya.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennya-pro-polityku-i-proczedury-vyrishennya-konf-sytuaczij.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennya-pro-polityku-i-proczedury-vyrishennya-konf-sytuaczij.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennya-pro-polityku-i-proczedury-vyrishennya-konf-sytuaczij.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-poperedzhennya-i-protydiyu-seksualnym-domagannyam-ta-dyskryminacziyi-.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-poperedzhennya-i-protydiyu-seksualnym-domagannyam-ta-dyskryminacziyi-.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-pro-stypendiyi-20.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-pro-stypendiyi-20.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/poryadok-pro-pryznachennya-stypendij-20.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/poryadok-pro-pryznachennya-stypendij-20.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-upovnovazhenu-osobu-z-pytan-zapobigannya-ta-vyyavlennya-korupcziyi.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-upovnovazhenu-osobu-z-pytan-zapobigannya-ta-vyyavlennya-korupcziyi.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-upovnovazhenu-osobu-z-pytan-zapobigannya-ta-vyyavlennya-korupcziyi.pdf


забезпечує доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  

Допомога для здійснення входу у разі потреби надається черговими охоронцями 

навчального корпусу. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення у коледжі: визначається Положенням про 

порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у 

Відокремленому структурному підрозділі «Дніпровський фаховий коледж 

інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет»: https://college.udhtu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/12/polozhennya-pro-poryadok-suprovodu-osib-z-invalidnistyu-ta-

inshyh-malomobilnyh-grup-naselennya.pdf   

РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ. Бібліотека коледжу: Графік роботи абонементів: 

понеділок – п`ятниця з 08.00 до 16.45. Електронний репозитарій функціонує 

відповідно до Положення про репозитарій  Відокремленого структурного 

підрозділу «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного 

вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/polozhennya-pro-

repozytarij-2.pdf  

ЕЛЕКТРОННЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ  (Google Workspace for Education  

@college.udhtu.edu.ua) Навчання з використанням технологій дистанційного 

навчання здійснюється відповідно до Тимчасового положення про використання 

технологій дистанційного навчання у Відокремленому структурному підрозділі 

«Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»: 

https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/polozhennya-pro-dystanczijne-

navchannya-20-1.pdf  

Якщо Ви забули пароль/логін, надішліть  листа або повідомлення з темою «Забув 

пароль/логін» на адресу адміністратора бази даних Яценюк Лариси Володимирівни   

arisayacenyuk@gmail.com або на Viber 098-487-00-04 У листі вкажіть: прізвище, ім'я, 

по-батькові українською мовою; шифр групи (для здобувачів освіти); електронну 

адресу. 
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