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ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку для осіб, які здобувають вищу освіту
в Харківській державній академії культури
1. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього розпорядку осіб, які здобувають вищу освіту у
ХДАК базуються на законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», державних
стандартах освіти, інших нормативно-правових актах України з питань освіти та
науки, а також на «Положенні про організацію освітнього процесу в ХДАК»,
«Положенні про студентські гуртожитки ХДАК», «Правилах внутрішнього
розпорядку в студентських гуртожитках ХДАК» та ін.
1.2. Правила внутрішнього розпорядку осіб, які здобувають вищу освіту,
регламентують основні права та обов’язки, норми поведінки і взаємовідносини
студентів та аспірантів ХДАК. Крім цього, правила зумовлюють організацію і
тривалість навчального дня осіб, які здобувають вищу освіту.
2. Організація освітнього процессу
2.1. Для осіб, які здобувають вищу освіту в ХДАК, встановлюється
шестиденний робочий тиждень з таким графіком дня:
• початок навчання о 8 год 30 хв;
• обідня перерва від 11 год 50 хв до 12 год 20 хв.
• закінчення навчання о 20 год. 35 хв.
2.2. Навчальний розклад складається на семестр та оприлюднюється

не

пізніше ніж за 10 днів до початку кожного семестру.
2.3. Тривалість академічної пари - 1 год. 30 хв. Про початок та закінчення
навчального заняття викладачі та студенти оповіщаються дзвониками. Після
академічної години встановлюється перерва 5 хв., між парами – 10 хв.
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3.Обов’язки осіб, які здобувають вищу освіту в ХДАК
3.1. Дотримуватися законодавства України, Статуту ХДАК, Положення про
організацію освітнього процесу, Правил внутрішнього розпорядку в студентських
гуртожитках, цих Правил тощо.
3.2. Систематично

набувати

професійних

компетентностей,

знань,

практичних навичок із спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого
освітнього, наукового та загальнокультурного рівня.
3.3. Відвідувати всі види навчальних занять і виконувати у визначені
терміни всі види завдань, передбачені навчальними планами, освітніми
програмами та внесені до розкладу занять. Облік відвідування студентів ведуть
викладачі в академічному журналі групи. Відмітки про причину відсутності
(поважної

або неповажної) проставляються у спеціально відведеній графі

журналу «відвідування».
3.4. Дотримуватися графіка освітнього процесу та вимог навчального плану.
3.5. Дбайливо ставитися до майна академії (інвентар, навчальне обладнання,
книги, комп’ютери, приміщення), а також до своїх особистих документів
(студентський квиток, залікова книжка, перепустка до академії, гуртожитку тощо).
3.6. Дбати про честь та авторитет академії. Підтримувати належний
санітарно-гігієнічний стан, не смітити, не палити в приміщеннях та на території
академії.
3.7. Виявляти ввічливість, повагу до особистої гідності людини, її
культурних, національних і релігійних переконань та славетних традицій ХДАК.
3.8. Надавати перевагу діловому стилю при виборі одягу на час освітньовиховного процесу.
3.9. У разі нанесення майнових збитків академії або майну третіх осіб, за яке
академія несе відповідальність, відшкодувати останні в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
3.10. Здійснювати розміщення інформаційних матеріалів (реклама, листівки
тощо) в приміщеннях та на території академії тільки з дозволу одного з
проректорів ХДАК.
3.11. Проводити в приміщеннях та на території ХДАК масові зібрання та
мітинги, заходи розважального характеру лише з дозволу відповідальної особи.
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3.12. Особи з числа громадян інших держав, які навчаються в ХДАК, мають
виконувати правила внутрішнього розпорядку в повному обсязі.
4. Вимоги до дотримання порядку в приміщеннях академії
4.1. Відповідальність

за

забезпечення

сприятливих

умов

праці

в

приміщеннях академії (наявність відповідних меблів, обладнання, підтримання
потрібної температури, освітлення та інше) несе господарчий відділ.
4.2. Охорона будівель, майна і відповідальність за їх протипожежний стан
покладається наказом ректора на працівників господарчого відділу.
4.3. Ключі від аудиторій, кабінетів та інших приміщень для проведення
культурно-масових або виховних заходів мають знаходитись у чергового
працівника (сторожа) та видаватись відповідальній особі за дозволом одного з
проректорів .
4.4. Особи, які здобувають вищу освіту, не повинні з’являтися на заняття в
навчальному корпусі, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або
токсичного сп’яніння.
4.5. До осіб, які порушили Правила внутрішнього розпорядку, може бути
застосоване дисциплінарне стягнення (попередження, догана) або відрахування з
академії.
5.Порядок прийняття правил внутрішнього розпорядку для осіб, які
здобувають вищу освіту, і введення їх у дію
Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які здобувають вищу освіту,
обговорено і прийнято на конференції трудового колективу Харківської державної
академії культури (протокол № 5 від 17 листопада 2017 р.).
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