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1 МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Правила внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в Івано-Франківському

національному медичному університеті (далі по тексту -  Правила) визначають 
регулювання внутрішнього розпорядку в Університеті для осіб, що навчаються в Івано- 
Франківському національному медичному університеті (далі по тексту - ІФНМУ); 
основних прав та обов’язків здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, а також 
порядок застосування заохочень за успіхи в навчанні та притягнення до академічної 
відповідальності осіб, що навчаються в ІФНМУ.

1.2 Дія даних Правил поширюється на всіх осіб, що навчаються в університеті.
1.3 До осіб, що навчаються в ІФНМУ належать: студенти, інтерни, аспіранти, докторанти, 

клінічні ординатори, лікарі-резиденти, слухачі та інші особи, що навчаються на денній, 
заочній формах навчання як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок коштів 
фізичних чи (юридичних) осіб.

1.4 Сторонні особи, які тимчасово перебувають в приміщеннях та на території 
Університету зобов’язані дотримуватися вимог цих Правил у частині, що стосується 
правил поведінки в приміщеннях та на території Університету.

1.5 Для всіх інших працівників ІФНМУ Правила носять інформаційний характер.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Чинні Правила розроблено відповідно до:

a) Закону України «Про освіту»;
b) Закону України «Про вищу освіту»;
c) Закону України «Про фахову передвищу освіту»
d) та інших актів законодавства України.

Також в Правилах наведено посилання на внутрішні документи ІФНМУ:
a) Статут ІФНМУ
b) Положення про освітній процес ІФНМУ
c) Інструкція з організації діловодства в ІФНМУ.

З ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

У чинному Положенні застосовно наступні скорочення:

Правша - Правила внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в
ІФНМУ

ІФНМУ
Університет Івано-Франківський національний медичний університет

4 ВСТАНОВЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1 Вище керівництво ІФНМУ несе загальну відповідальність за забезпечення виконання 

даних Правил.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 В Івано-Франківському національному медичному університеті навчальна дисципліна 

базується на свідомому та сумлінному виконання всіма здобувачами освіти своїх 
навчальних обов’язків і є невід’ємною умовою високої якості навчання. Належне
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виконання вимог індивідуального навчального плану -  найперше правило кожного 
здобувана освіти.

5.2 Навчальна дисципліна забезпечується методами переконання і заохочення до навчання. 
Порушники притягуються до академічної відповідальності.

5.3 Забороняється будь-яка дискримінація у сфері навчання, зокрема порушення принципу 
рівності прав і можливостей, обмеження прав здобувачів освіти залежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, тендерної 
ідентичності, етнічного, соціального, іноземного походження, віку, стану здоров’я, 
підозри або наявності захворювання тощо.

5.4 Усі питання, пов’язані з виконанням даних Правил розглядаються ректором або 
уповноваженою ним особою в межах наданих повноважень спільно або за погодженням 
з профспілковим комітетом студентів університету.

6 ВНУТРІШНІЙ РОЗПОРЯДОК ОСІБ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В ІФНМУ
6.1 Організація освітнього процесу в ІФНМУ здійснюється відповідно до Положення про 

освітній процес, затвердженого ректором ІФНМУ.
6.2 Навчальний час визначається кількістю облікових одиниць часу, призначених для 

засвоєння освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) програми підготовки 
на певному рівні освіти.

6.3 Обліковими одиницями навчального часу особи, яка навчається в Університеті є кредит 
ЄКТС, академічна година, навчальні день, тиждень, семестр, курс, рік.

6.4 Кредит ЄКТС - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження особи, яка 
навчається в Університеті, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 
результатів навчання (обсяг одного кредиту ЄКТС становить ЗО год.). Кредит (Credit) 
включає усі види робіт особи, яка навчається в Університеті, передбачених у 
затвердженому індивідуальному навчальному плані здобувана освіти: аудиторну, 
самостійну, підготовку до підсумкової атестації, складання ЄДКІ, ліцензійних 
інтегрованих іспитів «Крок М», «Крок 1», «Крок 2», «Крок 3» практично орієнтованого 
державного іспиту, об’єктивного структурованого клінічнного іспиту, проходження 
практик, виконання курсових робіт та захисту магістерських (дипломних) та 
дисертаційних робіт для здобуття ступеня доктора філософії.

6.5 Академічна година - мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість 
академічної години становить 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару 
академічних годин (надалі -  «пара»).

6.6 Навчальні заняття в Університеті тривають, як правило, 95 хвилин, з 5 хвилинною 
перервою. Тривалість навчальних занять регламентуються робочими навчальними 
програмами з дисциплін та розкладами занять.

6.7 Залучення здобувачів освіти до роботи не пов’язаної з освітнім процесом 
забороняється, крім випадків передбачених чинним законодавством.

6.8 Навчання та проживання здобувачів освіти додатково регламентують: 
у бібліотеках -  правила користування бібліотекою;
у гуртожитках - правила користування студентським гуртожитком;
у навчальних, наукових лабораторіях - правила техніки безпеки, охорони праці, 
відповідні робочі інструкції тощо.
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7 ПРАВА ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ІФНМУ
Особи, які навчаються в Університеті мають право на:
7.1.1 вільний вибір форми навчання під час вступу до ІФНМУ
7.1.2 безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
7.1.3 трудову діяльність у позанавчальний час;
7.1.4 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;

7.1.5 безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, 
науковою та спортивною базами ІФНМУ;

7.1.6 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);

7.1.7 користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами 
ІФНМУ у порядку, передбаченому статутом;

7.1.8 забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у 
порядку, встановленому законодавством;

7.1.9 участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, 
симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

7.1.10 участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної,
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у 
встановленому законодавством порядку;

7.1.11 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, 
науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, 
оздоровлення;

7.1.12 внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
7.1.13 участь у громадських об ’ єднаннях;
7.1.14 участь у діяльності органів громадського самоврядування, інститутів,

факультетів, відділень, вченої ради, органів студентського самоврядування 
ІФНМУ;

7.1.15 вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 
програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків 
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти 
та не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 
освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти При цьому здобувачі 
вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для 
інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету 
чи підрозділу, а здобувачі фахової передвищої освіти мають право обирати 
навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, за 
погодженням з керівником закладу фахової передвищої освіти

7.1.16 навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 
закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним 
ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;

7.1.17 академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
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7.1.18 отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
7.1.19 зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на денній 
формі навчання, аспірантурі, докторантурі, інтернатурі, резидентурі, за умови 
добровільної сплати страхових внесків;

7.1.20 академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав 
здобувана вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

7.1.21 участь у формуванні індивідуального навчального плану;
7.1.22 моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково- 

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
7.1.23 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
7.1.24 безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та 

організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій 
згідно із законодавством;

7.1.25 канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на 
навчальний рік;

7.1.26 отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

7.1.27 оскарження дій органів управління ІФНМУ та їх посадових осіб, педагогічних і 
науково-педагогічних працівників;

7.1.28 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 
інфраструктури ІФНМУ відповідно до медико-соціальних показань за наявності 
обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

7.1.29 Особи, які навчаються в ІФНМУ за денною формою навчання за рахунок 
коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання 
академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.

8 ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ІФНМУ
8.1 Особи, які навчаються в Університеті зобов’язані:

8.1.1 дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку 
ІФНМУ;

8.1.2 виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

8.1.3 виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану), 
дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для 
відповідного рівня освіти результатів навчання;

8.1.4 відвідувати всі навчальні заняття та контрольні заходи передбачені графіком 
освітнього процесу;

8.1.5 інформувати деканат (дирекцію навчально-наукового інституту післядипломної 
освіти, коледжу, аспірантури) про неможливість через поважні причини 
відвідувати заняття, складати підсумкові контролі, контрольні роботи, тощо та 
надавати належним чином оформлені документи, що підтверджують поважну 
причину відсутності.

8.1.6 Заборонено здійснювати перешкоди в проведенні навчального заняття;
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8.1.7 дбайливо та охайно ставитися до майна ІФНМУ (приміщень, меблів, обладнання, 
інвентарю, навчальних посібників, книжок, тощо).

8.1.8 повідомляти керівництво ІФНМУ про факти булінгу (цькування) стосовно 
здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, 
інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були 
особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб

8.1.9 дотримуватись правил культури одягу, одягатися охайно та на кафедрах 
медичного та фармацевтичного спрямування під час практичних занять - в білий 
медичний одяг (халат і шапочка) та у змінне взуття; під час лекцій -  у білий 
медичний халат; на кафедрах хірургічного спрямування під час практичних занять 
- у білий медичний одяг (халат або костюм, шапочка); під час лекцій -  у білий 
медичний халат.

9 ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ПРИМІЩЕННЯХ І НА ТЕРИТОРІЇ ІФНМУ
Особи, які начаються в ІФНМУ повинні дотримуватися таких правил поведінки:

9.1 Дотримуватися етики ділового спілкування, культури висловлювань, не допускати 
вживання експресивних та/або непристойних виразів та жестів, ненормативної лексики, 
ведення розмови на підвищених тонах тощо.

9.2 Дотримуватися санітарно-гігієнічних правил і норм.
9.3 Виявляти пошану до особистої гідності людини, її національних і релігійних 

переконань, виявляти взаємну доброзичливість, вимогливість і повагу до людей, їх 
культурних, національних, духовних та історичних цінностей.

9.4 Не користуватися особистими електронними прилади (смартфонами, планшетами 
тощо), що перешкоджають проведенню навчального заняття та контрольних заходів.

9.5 Приходити на навчальні заняття вчасно
9.6 Дбати про честь та авторитет ІФНМУ, не допускати протиправних та аморальних 

вчинків.
9.7 В університеті забороняється:

• проводити будь-яку політичну агітацію та закликати до порушення закону 
та правопорядку;

• застосовувати фізичне насилля, психологічних тиск, наносити тілесні 
ушкодження;

• приносити та/або розпивати алкогольні напої, перебувати в стані 
алкогольного, наркотичного сп’яніння; приносити, вживати та 
розповсюджувати наркотичні засоби, психотропні речовити, тошо.

• курити в приміщеннях та на території університету;
• приносити та використовувати вибухові, легкозаймисті, токсичні речовини, 

вогнепальну, пневматичну, газову, холодну зброю, а також інші предмети і 
засоби, які є небезпечними для оточуючих;

• грати в азартні ігри;
• переміщувати меблі, обладнання; виносити інвентар з лабораторій, 

навчальних та інших приміщень без дозволу;
• псувати майно ІФНМУ та використовувати його не за призначенням;
• наносити на стіни, столи, меблі, тощо будь-які малюнки, написи;
• кричати та здійснювати перешкоди у проведенні навчальних занять.
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10 ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В НАВЧАННІ
10.1 За досягнення високих результатів у навчанні, науково-дослідній роботі, спорті, у 

громадському житті університету до осіб, що навчаються в ІФНМУ можуть 
застосовуватися наступні заохочення:

• подяка;
• преміювання;
• нагородження грамотою, тощо.

10.2 Заохочення здобувачів освіти здійснюється ректором Університету на основі подання, 
проректора з наукової роботи/ декана відповідного факультету/директора 
інституту/директора коледжу.

10.3 Заохочення здобувачів освіти оголошуються наказом ректора.
10.4 За порушення даних Правил здобувачі освіти можуть бути відраховані з університету 

відповідно до вимог чинного законодавства з погодженням з органами студентського 
самоврядування та профспілкового комітету студентів, якщо вони є членом профспілки 
студентів.

10.5 Відрахування здобувача освіти здійснюється наказом ректора. Відомості про 
відрахування заносяться до особової справи здобувача.

10.6 Ректор або уповноважена ним особа може вимагати від здобувача освіти надання 
письмових пояснень, що стосується порушенням ним цих Правил.

11 Академічна доброчесність
11.1 Академічна доброчесність- це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 
до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

11.2 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 
вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 
можливостей);

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
• надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
11.3 Порушенням академічної доброчесності вважається:

• академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових 
(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 
дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

• самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

• фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 
процесі або наукових дослідженнях;

• фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 
стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
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• списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 
інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 
результатів навчання;

• обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 
(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами 
обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 
фальсифікація та списування;

• хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 
пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь- 
яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою 
отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

• вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, 
примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з 
метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

11.4 За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до 
такої академічної відповідальності:

• повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
• повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої

програми;
• відрахування ;
• позбавлення академічної стипендії;
• позбавлення наданих пільг з оплати навчання.

11.5 Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної 
доброчесності має наступні права:

• знайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 
порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

• особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 
відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні 
доказів порушення академічної доброчесності;

• знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про 
встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до 
академічної відповідальності;

• оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до 
органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

12 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1 Правила внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в ІФНМУ затверджуються 

на конференції трудового колективу за погодженням спільно з виборними органами 
первинних організацій профспцток працівників і студентів і після затвердження 
підписуються ректором.

Ректор М. М. Рожко

Сторінка 9 з 9
Правил внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в ІФНМУ

Редакція 2019-02, без змін


