1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила розроблені відповідно до Законів України "Про
освіту", "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту",
Типових правилах внутрішнього розпорядку для працівників
державних навчально - виховних закладів України, інших
нормативних актів, та Статуту Комунального вищого навчального
закладу „Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки”
Дніпропетровської обласної ради (далі - Академія).
1.2. Правила внутрішнього розпорядку спрямовані на оптимізацію
навчально-виховної дисципліни та організацію роботи Академії.
1.3. Правила поширюються на всіх здобувачів вищої та фахової
передвищої освіти, аспірантів Академії (далі - Здобувачі).
1.4. Навчально-виховна дисципліна Здобувачів базується на вимозі
дотримання графіка навчального процесу та виконання вимог
навчального плану, шанобливого ставлення до Академії, як до
навчального закладу і до всіх учасників навчально-виховного
процесу.
1.5 Зміни і доповнення до Правил внутрішнього розпорядку можуть
здійснюватися за поданням ректора, а також за ініціативою
Студентської колегії Академії.
1.6. У Академії навчальна дисципліна грунтується на свідомому
виконанні Здобувачами своїх обов`язків і є необхідною умовою
організації ефективної праці і навчального процесу. Дисципліна
забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінного
навчання. До порушників дисципліни застосовуються заходи
дисциплінарного та громадського впливу.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ,
АСИСТЕНТІВ-СТАЖИСТІВ ТА АСПІРАНТІВ
2.1. Здобувачі мають право на:
 безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 трудову діяльність у позанавчальний час, на проведення
навчально-дослідної,
пошукової
роботи,
організоване
розвиваюче дозвілля;
 користування
навчальною,
культурною,
спортивною,
побутовою базою Академії відповідно до законодавства;
 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
навчально-виховного процесу, організації дозвілля, побуту;
 участь в об'єднаннях громадян, участь в студентському
самоврядуванні;
 моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи в
навчанні;
 захист під час освітнього процесу від будь-яких форм
насильства та експлуатації, утому числі, булінгу,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації,
що завдають шкоди здоров’ю;
 безкоштовне користування в
Академії бібліотекою,
інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних
та інших підрозділів Академії згідно з чинним
законодавством;
 канікулярну відпустку;
 здобувачі можуть переривати навчання у зв'язку з
обставинами, які унеможливлюють виконання навчального
плану (за станом здоров'я або з інших підстав передбачених
законодавством). Здобувачі, які перервали навчання,
надається академічна відпустка відповідно до законодавства.
Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Академії,
здійснюється в канікулярний період.
2.2. Здобувачі мають право на забезпечення гуртожитком у
порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
2.3. Здобувачі Академії мають право на отримання стипендій,
призначених юридичними та фізичними особами, а також інших
стипендій відповідно до законодавства.
2.4. Здобувачі Академії зобов'язані:

 неухильно додержуватися законодавства, моральних, етичних
норм поведінки;
 систематично та глибоко оволодiти знаннями, уміннями,
практичними
навичками,
професiйною
майстернiстю,
пiдвищувати загальний культурний рівень;
 додержуватися Статуту Академії, Правил внутрiшнього
розпорядку Академії;
 виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені
графіком навчального процесу;
 відвідувати заняття за встановленим навчальним графіком і
сформованим розкладом занять, вчасно інформувати
завідуючого та куратора в разі неможливості з поважних
причин відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити та
заліки відповідно до вимогчинного законодавства, виконувати
контрольні роботи тощо;
 додержуватися принципів академічної доброчесності;
 з повагою ставитися до викладачів, співробітників та
Здобувачів Академії;
 приходити на заняття вчасно і не залишати аудиторії без
дозволу викладача;
 виконувати всі академічні завдання і роботи у визначені
терміни;
 активно готуватися до занять і брати участь у роботі під час
занять, при цьому не заважаючи іншим Здобувачам;
 бути уважним до потреб і прав інших Здобувачів щодо
користування бібліотечними фондами, комп'ютерними
ресурсами тощо;
 дбайливо ставитися до майна Академії, використовувати
майно Академії тільки за призначенням;
 додержуватися санітарно-гігієнічних норм, вимог безпеки
життєдіяльності, охорони праці;
 повідомляти керівництво Академії про відомий їм факт
булінгу по відношенню до Здобувача, або педагогічного
працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього

процесу, свідком яких вони були особисто, або отримали
достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб;
 не порушувати заборони, регламентації та обмеження, що
вводяться даними Правилами.
2.5. За порушення навчальної дисципліни та Правил до
Здобувача застосовуються такі дисциплінарні стягнення:
 зауваження;
 догана;
 відрахування з навчального закладу.
Вiдрахування неповнолiтнiх Здобувачiв здiйснюється за
погодженням зi службою у справах неповнолітніх Соборної
районної у місті Дніпрі ради. У випадках, передбачених чинним
законодавством, де потрібне погодження відрахування з органами
Студентського самоврядування – відрахування здійснюється тільки
за наявності такого погодження.
2.6. За досягнення високих результатів у навчанні, науководослідній роботі, спорті або активну участь у громадському житті
Академії до Здобувачів можуть застосовуватися такі заохочення:
 подяка;
 преміювання.
2.7. Поведінка на заняттях:
 здобувач повинен з’являтися на заняття без запізнень. Про
початок та закінчення занять Здобувачі проінформовані
розкладом відповідних занять, який
доступний в
електронному та у паперовому вигляді;
 здобувачі перед початком занять заходять в аудиторію тільки
після того, як її залишать викладач та Здобувачі попередньої
пар;
 Перед початком заняття Здобувач має вимкнути звук в
мобільному телефоні та інших пристроях, які можуть його
відтворювати. Це міжнародне правило етикету, яке
відноситься не тільки до навчального процесу, а і до будьяких офіційних заходів. Користуватися ними під час пари, в







цілях, що не пов’язані чи порушують навчальний процес, не
дозволяється. Спроба розмовляти під час заняття
розцінюється як грубе порушення етичних правил поведінки;
Традиційною формою привітання викладача, що заходить в
аудиторію або представників адміністрації навчального
закладу, що заходять в аудиторію у будь-який час, є вставання
Здобувачів;
на занятті недопустимі будь-які зайві звуки: сторонні розмови,
звук мобільних телефонів чи інших пристроїв, тощо;
здобувач, який запізнився на пару, може бути допущений в
аудиторію тільки з дозволу викладача;
викладач має право видалити Здобувача із заняття, якщо
останній порушує дисципліну і тим самим заважає працювати
викладачу та групі.
2.8. Відсутність на заняттях:

 здобувач зобов’язаний відвідувати заняття і у визначені
терміни виконувати всі групи завдань, що наведені в
навчальному плані і навчальних програмах;
 пропуск занять без поважних причин не допускається;
 у випадку відсутності на заняттях без дозволу деканату,
Здобувач має повідомити деканат про причину та строк
відсутності на парах;
 дозвіл на пропуск занять з причин, що завчасно відомі і є
поважними, Здобувач може отримати, склавши і подавши
необхідну заяву в деканат. Здобувач може бути звільнений від
занять на підставі написаної заяви, завізованої відповідним
завідуючим циклової комісї/кафедри. Якщо Здобувач не може
з’явитися на заняття в зв’язку з хворобою чи у зв’язку з іншою
поважною причиною, це має бути підтверджено документом,
що здається компетентній особі навчального закладу.
Адміністрація Академії має право: перевіряти довідки, надані
для підтвердження поважності причин пропуску в закладах, що їх
видали; перевіряти інші поважні причини шляхом витребування з
Здобувачів підтверджуючих документів або перевірки обставин

куратором групи або особою, що його замінює. Якщо довідки не
відповідають вимогам законодавства, а поважні обставини не
підтверджуються, Здобувач вважається таким, що пропустив
заняття без поважних причин. Про факт невідповідності довідки
адміністрація Академії має право повідомити заклад, що її видав, а
також правоохоронні органи. Довідка про підтвердження
поважності причин пропуску занять має бути подана до Академії
протягом тижня з дня закінчення лікування. В разі пропуску строку
Здобувач вважається таким, що пропустив заняття без поважної
причини.
2.9. Здобувачам забороняється:
 палити (в т.ч. кальян та електронні сигарети) у приміщеннях
та на території Академії, гуртожитку,
 без дозволу адміністрації Академії вносити і виносити музичні
інструменти, інвентар, устаткування, матеріали і прилади з
аудиторій, залів Академії, спортзалу чи бібліотеки;
 розповсюджувати на території і в приміщеннях Академії
друковану продукцію будь-якої форми і змісту, проводити
масові заходи без погодження з адміністрацією;
 сідати на столи, підвіконня, псувати меблі, обладнання,
приміщення написами і малюнками тощо, смітити в
приміщеннях і на території Академії;
 використовувати
вирази,
що
принижують
гідність
особистості, у тому числі на расовому, етнічному або
національному ґрунті, на ґрунті релігійного сповідання або
статі;
 використовувати ненормативну лексику і непристойні жести;
 вживати і мати при собі під час перебування на території
Академії,
гуртожитку
алкоголь,
енергетичні
напої
(енергетики), наркотики, з'являтися в стані алкогольного,
наркотичного, токсикологічного сп'яніння;
 зухвало поводити себе на території Академії;
 створювати ситуації, які загрожують фізичному та
моральному здоров'ю особистості;
 приводити в приміщення Академії домашніх тварин;

 заходити в аудиторії під час навчання з іжею;
 брати участь у діях, які є злочином або ведуть до вуличних чи
інших безладів;
 приводити в навчальні корпуси Академії та гуртожиток
сторонніх осіб;
 проносити на територію Академії, гуртожитку Академії, і
використовувати газові балончики, вогнепальну, газову,
пневматичну і холодну зброю, піротехніку.
3. БАЗОВІ ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА
НОРМИ ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ПСВІТИ
3.1. Кожен Здобувач повинен з повагою ставитися до норм
Конституції і законів України, а також до норм міжнародних
правових документів, що проголошують та захищають основні
особисті права та свободи людини і громадянина. Ніхто не повинен
ігнорувати або порушувати базові принципи та норми
вищезазначених правових документів.
3.2. Кожен Здобувач повинен з повагою ставитися до цінностей
історично-культурної спадщини України, до її мови та традицій.
3.3. Кожен повинен повагою та толерантністю ставитися до
культури, традицій, звичаїв та переконань представників інших
народів і країн, з якими він спілкується під час навчання в Академії.
3.4. Кожен повинен у спілкуванні з іншими особами поводитися з
гідністю та повагою. Кожен має право на поважне та шанобливе
ставлення з боку будь-кого в Академії.
3.5. Ніхто не може бути дискримінований або ображений за
ознакою належності до будь-якої політичної, громадської,
релігійної, ідеологічної організації або спільноти, так само як і за
ознакою особистих ідейно-політичних переконань. Належність
особи до будь-якої політичної партії, громадської організації або
громадського руху, так само як і до будь-якої релігійної конфесії
(або неналежність до жодної з них), не можуть бути причиною для
некоректної, неввічливої або неповажної поведінки. Ідейнополітичні переконання або розбіжності не повинні перешкоджати

нормальним коректним відносинам між тими, хто навчається або
працює в Академії.
3.6. Кожен має право займатися політичною або релігійною
діяльністю у межах закону у вільний від навчання час.
3.7. У Академії визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності,
відповідно до яких належність особи до будь-якої національної,
етнічної, мовної, соціальної або статевої групи в жодному разі не
може бути причиною для дискримінації або упередженого,
образливого ставлення, булінгу.
3.8. З огляду на вищезазначене, базовими принципами етики
взаємовідносин в Академії, які є обов’язковими для кожного,
визнаються:
 доброзичливість, поважність, коректність, ввічливість;
 стриманість, толерантність до протилежної точки зору,
тактовність;
 законослухняність;
 чесність та відповідальність;
 конструктивний підхід до вирішення проблем;
 пунктуальність та обов’язковість;
 повага до кожного члена колективу Академії;
 прагнення
створювати
при
спілкуванні
атмосферу
психологічного комфорту, уникати конфліктних ситуацій з
невиробничих приводів та емоційного забарвлення робочих
конфліктів, уникати сутичок або образ;
 керування здоровим глуздом, нормами і традиціями поведінки
згідно з критеріями суспільної моралі;
 пріоритетність інтересів Академії, командний стиль роботи,
орієнтованість на досягнення максимально можливого
позитивного результату;
 визнання професіоналізму, порядності, моральності, людської
гідності найбільш вагомими пріоритетними цінностями;
 нерозголошення інформації, яка має конфіденційний або
службовий характер стосовно функціональної діяльності
Академії.

4. КАТЕГОРИЧНІ ЗАБОРОНИ
4.1. Образлива або непристойна поведінка. В Академії
неприпустимі будь-які види і форми вербальної, письмової чи
фізичної непристойної поведінки: образи, булінг, брутальні жарти,
порнографія, вульгарні жести чи пропозиції тощо. Категорично
заборонено вживання образливої ненормативної лексики та
нецензурної лайки. Категорично заборонено будь-які фізичні,
психічні та інші засоби впливу, що можуть бути визнані як
образливі або непристойні.
4.2. Вандалізм, крадіжки Академічної або приватної власності.
Відомості по даним фактам можуть направлятися до
правоохоронних органів. Такі дії також матимуть наслідки для
винних у вигляді відшкодування матеріальних збитків в
визначеному законом порядку.
4.3. Вживання та розповсюдження наркотиків, алкоголю, азартні
ігри. Якщо дії порушника цих норм містять склад кримінального
злочину чи адміністративного правопорушення, адміністрація
Академії має право звернутися до правоохоронних органів. В
Академії, гуртожитку Академії, категорично забороняється
перебувати в нетверезому стані (алкогольного або наркотичного
сп'яніння). Будь-кому забороняється виготовляти, вживати,
продавати чи розповсюджувати наркотичні або токсичні речовини
на території Академії. Азартні ігри на території Академії
заборонено.
4.4. Створення перешкод. Ніхто не має права створювати
перешкоди для навчання, виховного процесу, виконання посадових
функцій керівництва Академії та будь-яких зумовлених Статутом
функціональних дій.
4.5. Володіння, зберігання, застосування або розповсюдження
холодної або вогнепальної зброї, вибухових речовин, хімічних або
будь-яких інших засобів, які створюють загрозужиттю та здоров'ю
людини, на території Академії категорично заборонено.

4.6. Відмова будь-кого від виконання наказу ректора, винесеного в
рамках чинного законодавства.
4.7. Спонукання будь-кого до дій, які заборонені цими Правилами.
4.8. Надання завідомо неправдивої інформації керівництву Академії
стосовно функціонування Академії, що спричинило, або могло
спричинити сер’йозні наслідки.
4.9. Підробка, фальсифікація, або несанкціоноване використання
документів, архівів, інформаційних ресурсів Академії в т.ч.
підробка оцінок чи інших відміток в навчальному журналі.
4.10. Поведінка, яка являє собою явну або приховану небезпеку
будь-кому на території Академії, гуртожитку Академії.
Це Положення обов’язково оприлюднюється на офіційному
веб-сайті Академії.

