
Загальні правила поведінки здобувачів освіти Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

 

Для успішного навчання, безпечного перебування в навчальних 

корпусах, запобігання пошкодження здоров’я в університеті необхідно 

дотримуватись наступних правил: 

– на вході в усіх навчальних корпусах університету працює пропускна 

система та турнікети; 

- турнікет працює за індивідуальною карткою-перепусткою кожного 

учасника освітнього процесу; 

– входити та виходити в різні турнікети, тримаючись правої сторони; 

– пересуватися між будівлями університету за правилами дорожнього 

руху; 

- гостей університету пропускають вахтери за тимчасовою 

перепусткою, що видає бюро перепусток; 

– при великому скупченні людей рекомендовано проявляти витримку 

та повагу до оточуючих, не штовхатися, бути ввічливими; 

- для проходу інвалідів та людини з обмеженими фізичними 

можливостями повідомити вахтера, яких зв’яжеться з черговим по супроводу 

осіб з особливими потребами для комфортного пересування по території 

університету; 

– в університеті ЗАБОРОНЕНО з’являтися в стані алкогольного та 

наркотичного сп’яніння; 

– на території університету ЗАБОРОНЕНО палити, вживати алкогольні 

напої, користуватись електронними цигарками, кальянами тощо; 

 – вживання їжі рекомендовано здійснювати в спеціально відведених 

для цього приміщеннях; 

– при пересуванні по сходах не поспішати, йти спокійно, тримаючись 

рукою за перила, не з’їжджати по перилах;  

– на території університету рекомендується виконувати вимоги знаків і 

надписів попередження, сигналів безпеки тощо; 

– в аудиторіях та лабораторіях виконувати тільки ту роботу, яка 

доручена викладачем (наставником); 

– в приміщеннях університету підтримувати порядок та гігієну; 

– про всі порушення правил поведінки в університеті негайно 

доповідати викладачу або до представникам адміністрації. 

 

 

 



В приміщеннях ХНЕУ ім. С. Кузнеця ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

 

– відчиняти настіж вікна, сідати та ставати на підвіконня будь-які речі; 

– пересуватися мокрою та слизькою підлогою; 

– вішати верхній одяг та інші особисті речі на обладнання, вікна, меблі; 

– користуватися електроопалювальними приладами; 

– нюхати та куштувати незнайомі рідину і газ; 

– при запаху газу ЗАБОРОНЕНО вмикати електроустаткування та 

треба НЕГАЙНО повідомити викладача (лаборанта, представника 

адміністрації); 

– брати в руки речі (пакети, сумки тощо) невідомого походження; 

– приносити в приміщення університету піротехнічні вироби, хімічні 

речовини, ртутні прилади, тварин та комах; 

– використовувати балончики зі сльозоточивим та нервово-

паралітичним газами; 

– проносити в начальні корпуси великі габаритні речі: туристичні 

сумки, чемодани, лижі, велосипеди тощо; 

– оставляти без догляду, навіть на короткий час, включені газо та 

електроприлади; 

– входити в приміщення, які визначені знаком радіаційної небезпеки.  

 

Під час освітнього процесу можуть траплятися нещасні випадки зі 

здобувачами освіти, які можуть призвести до тимчасового або стійкого 

погіршення стану здоров’я чи їх смерті, а саме: травми через нанесення 

тiлесних ушкоджень різного походження, у тому числі нанесених iншою 

особою, предметами; отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, 

утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та інші 

ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха 

(землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), контакту з 

представниками тваринного та рослинного світу. Такі випадки підлягають 

розслідуванню. 

 




