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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Статус і права осіб, які навчаються у Донецькому національному 

медичному університеті (ДНМУ), визначені законодавчою базою України та 

міжнародними договорами. 

Особа, яка навчається у ДНМУ - це особа, яка в період навчання 

здобуває певний освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень. 

ДНМУ - окремий вид установи, яка є юридичною особою публічного 

права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на 

певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, 

інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього 

процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з 

урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. 

Права осіб, які навчаються у ДНМУ, визначає Конституція України, 

Закон України «Про вищу освіту». Відносини у процесі навчання можуть 

регулюватися наказами та розпорядженнями Кабінету міністрів України, 

Міністерством освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, а 

також внутрішніми нормативно - правовими актами ДНМУ. Найголовнішим 

нормативним актом ДНМУ є Статут, який прийнятий та зареєстрований у 

відповідному порядку та відповідає законодавству України. 

 

ІІ. ПРАВА ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 

1. Особи, які навчаються у Донецькому національному медичному 

університеті (ДНМУ), мають право на: 

- вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти (далі – 

ЗВО); 

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

- трудову діяльність у позанавчальний час; 

- додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним 

місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 

законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням (заочна форма 

навчання); 

- безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами ЗВО; 

- безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 

потребами, яким за станом здоров’я не протипоказане навчання в ДНМУ); 

- користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

оздоровчою базами ЗВО у порядку, передбаченому статутом ЗВО; 

- забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, 

встановленому законодавством; 

- участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, 

виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації; 

- участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 

мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за 



кордоном, у встановленому законодавством порядку; 

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, побуту, оздоровлення; 

- участь у громадських об’єднаннях; 

- участь у діяльності органів громадського самоврядування ЗВО, 

інститутів, факультетів, відділень, вченої ради ЗВО, органів студентського 

самоврядування; 

- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить 

не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених 

для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої 

освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для 

інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного 

факультету чи підрозділу; 

- навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

ЗВО, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за 

кошти державного (місцевого) бюджету; 

- академічну мобільність, у тому числі міжнародну (у разі наявності 

відповідних угод між ЗВО); 

- отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

- зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на 

денній формі навчання у ЗВО, аспірантурі, докторантурі, клінічній 

ординатурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати 

страхових внесків; 

- академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 

прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки; 

- участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

- моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, 

науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення 

тощо; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 

- безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання 

виробничих функцій згідно із законодавством; 

- канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних 

тижнів на навчальний рік; 

- отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття 

вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

- оскарження дій органів управління ЗВО та їх посадових осіб, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
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педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

- спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 

інфраструктури ЗВО відповідно до медико-соціальних показань за наявності 

обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. 

2. Особи, які навчаються у ЗВО за денною формою навчання за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на 

отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому 

законодавством та Кабінетом Міністрів України порядку. 

3. Особи, які навчаються у ЗВО за денною формою навчання, можуть 

отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами. 

4. Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам) ЗВО в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Студенти (курсанти) ЗВО з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також студенти (курсанти) ЗВО, які в період 

навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване 

право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання 

академічної стипендії. 

Академічні стипендії призначаються особам, які досягли значних 

успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, 

встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка студентів (курсантів), 

які мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється 

вченою радою ЗВО у межах визначеного Кабінетом Міністрів України 

загального відсотка студентів (курсантів), які мають право на отримання 

академічних стипендій, та стипендіального фонду. 

Студентам (курсантам) ЗВО, які мають право на отримання соціальної 

стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається 

один вид стипендії за їхнім вибором. 

5. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і 

виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

6. Здобувачі вищої освіти, які навчаються у вищих навчальних закладах 

за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

7. Студенти, курсанти ЗВО мають право на отримання студентського 

квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки. 

 

Ш. ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 

1. Особи, які навчаються у ДНМУ, зобов’язані: 

• дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього 

розпорядку ЗВО; 

• виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

• виконувати вимоги освітньої (наукової) програми; 

• систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями, 



практичними навичками, професійною майстерністю; 

• виконувати в установлені терміни всі види робіт, передбачені 

навчальними планами та програмами з дисциплін згідно з графіком 

навчального процесу; 

• відвідувати лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття; 

• відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом 

(елективні курси); 

• вчасно інформувати керівництво закладу (декана факультету) в разі 

неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати заліки та 

іспити; 

• дбайливо ставитись до збереження обладнання навчальних кабінетів, 

лабораторій, аудиторій, книжкового фонду, майна кімнат гуртожитку тощо; 

• тримати в чистоті і порядку навчальні приміщення, а також 

дотримуватися чистоти на території Університету, не палити в його 

приміщеннях та на прилеглій території, не вживати спиртні напої, наркотичні 

та токсичні засоби, не грати в азартні ігри, не заважати навчальному процесу 

і роботі працівників гучними розмовами, додержуватись чинних санітарно- 

гігієнічних норм; 

• дотримуватись моральних і етичних норм; 

• постійно прагнути до духовного та фізичного вдосконалення; 

• підвищувати загальнокультурний рівень, оволодівати 

загальнолюдськими духовними цінностями та знаннями національної 

культури, історії, традицій українського народу; 

• оволодівати українською мовою як державною мовою; 

• сприяти підвищенню авторитету університету. 

IV. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

З метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та 

захисту їхніх прав і сприяння гармонійному розвиткові особистості студента, 

формування в нього навичок майбутнього фахівця в Університеті функціонує 

студентське самоврядування. 

Студентське самоврядування функціонує відповідно до Положення, 

ухваленого вищим органом студентського самоврядування - Конференцією 

студентів Університету. 

Органи студентського самоврядування: 

- беруть участь в управлінні ЗВО у порядку, встановленому Законом 

«Про вищу освіту» та Статутом ДНМУ; 

- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі 

та інші заходи; 

- беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

- захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у 

ДНМУ; 



- делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 

студентів; 

- розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на 

балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ДНМУ, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

- мають право оголошувати акції протесту; 

- виконують інші функції, передбачені Законом «Про вищу освіту» та 

Положенням про студентське самоврядування ДНМУ. 

За погодженням з органом студентського самоврядування ЗВО 

приймаються рішення про: 

- відрахування студентів (курсантів) з ДНМУ та їх поновлення на 

навчання; 

- переведення осіб, які навчаються у ДНМУ за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

- переведення осіб, які навчаються у ЗВО за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

- призначення заступника декана факультету, заступника директора 

інституту, заступника керівника ДНМУ; 

- поселення осіб, які навчаються у ДНМУ, у гуртожиток і виселення їх 

із гуртожитку; 

- затвердження правил внутрішнього розпорядку ДНМУ в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

- діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання 

осіб, які навчаються у ДНМУ. 

 

V. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В НАВЧАННІ 

За сумлінне ставлення до навчання, активну участь у науково-дослідній 

роботі та громадському житті університету особи, які навчаються у ДНМУ, 

морально і матеріально заохочуються шляхом: 

- призначення іменних стипендій; 

- оголошення подяки; 

- надання грошової премії. 

 

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Порушення навчальної дисципліни, тобто невиконання чи неналежне 

виконання з вини особи, яка навчається, навчального плану, тягне за собою 

накладення дисциплінарного стягнення. 



За порушення навчальної дисципліни, порушення Правил 

внутрішнього розпорядку до особи, яка навчається, може бути застосований 

лише один з таких заходів стягнення: 

• усне попередження 

• догана; 

• відрахування з університету. 

До застосування дисциплінарного стягнення з порушниками 

навчальної дисципліни проводиться комплекс виховних заходів (бесіда, 

написання студентом пояснювальної записки стосовно певного порушення, в 

окремих випадках попередження батьків студента про скоєне ним 

правопорушення), з’ясовується причина, що призвела до порушення. 

 

VII. ВІДРАХУВАННЯ З УНІВЕРСИТЕТУ 

Підставами для відрахування з університету осіб, які навчаються, є: 

• завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) 

програмою; 

• власне бажання; 

• переведення до іншого навчального закладу; 

• невиконання навчального плану; 

• порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим 

навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) 

особою, яка оплачує таке навчання; 

• грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього 

розпорядку ДНМУ (за згодою органу студентського самоврядування); 

• скоєння аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання 

у студентському колективі (за згодою органу студентського 

самоврядування); 

• інші випадки, передбачені законами України. 

 

 

Перший проректор О.І. Герасименко 

 

  



ПОГОДЖЕНО: 

Начальник навчального відділу А.С. Семенов 

 

В.о. декана медичного факультету № 1 Р.П. Кліманський 

 

Декан медичного факультету № 2 П.І. Сидоренко 

 

Декан медичного факультету № 3 О.В. Розенко 

В.о. декана міжнародного 

медичного факультету І.І. Грицан 

 

В.о. декана стоматологічного факультету Н.М. Яковлева 

 

Декан фармацевтичного факультету О.І. Гуторов 

 

Начальник юридичного відділу І.К. Себіскверідзе 

 

В.о. начальника навчально- 

методичного відділу І.І. Заболотна 

 

Начальник планово- 

фінансового відділу А.В. Миленко 

 

Голова студентського 

самоврядування університету Д.О. Гавілей 

 




