


• участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх 

робіт для публікацій; 

• участь у заходах освітньої, наукової, науково-дослідницької, 

спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в 

Україні та за кордоном, у встановленому законодавчому порядку; 

• участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

• академічну мобільність, у тому числі й міжнародну; 

• отримання соціальної допомоги у випадках встановлених 

законодавством; 

• академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 

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

встановленим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки; 

• участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

• моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-

дослідницькій та громадських роботах, за мистецькі та спортивні 

досягнення, тощо; 

• захист від будь-яких форм експлуатація, психічного та фізичного 

насильства; 

• безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, в 

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; 

• користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою базою Академії; 



• спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 

інфраструктури Академії відповідно до медико-соціальних показань за 

наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я; 

• отримання консультацій науково-педагогічних працівників згідно з 

розкладом; 

• переведення з контрактної форми навчання або на іншу форму навчання 

на вільні місця державного замовлення у встановленому порядку; 

• участь у об’єднаннях громадян; 

• вибір навчальних дисциплін у межах передбачених відповідною 

освітньою програмою та робочим навчальним планом з числа 

вибіркових дисциплін, в обсязі, що становить не менш як 25% загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даної спеціальності та РВО; 

• навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох вищих навчальних закладах, за умови дотримання вимог 

чинного законодавства у галузі освіти;  

• безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, 

послугами навчальних, наукових, методичних підрозділів Академії; 

• отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, 

які направили на навчання, а також інших стипендій у встановленому 

законодавчому порядку; 

• отримання інформації про тенденції на ринку праці від відповідних 

структур Академії; 

• відвідування групових занять на інших кафедрах/факультетах з дозволу 

деканів цих факультетів за умови виконання графіку навчального 

процесу на своєму факультеті; 

• оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх посадових 

осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

• інші права, передбачені законодавством. 



Обов’язки осіб, які навчаються в Одеській національній музичній 

академії імені А. В. Нежданової: 

• дотримуватись вимог законодавства, Статуту та правил внутрішнього 

розпорядку Академії; 

• виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами 

та інструкціями; 

• виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального 

навчального плану (за наявності)), дотримуючись академічної 

доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої 

освіти результатів навчання; 

• дотримуватись правил моральних та етичних норм. 

 

    Підставами для відрахування здобувача вищої освіти з Академії є: 

 

• завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; 

• власне бажання; 

• переведення до іншого вищого навчального закладу; 

• невиконання навчального плану; 

• порушення умов договору (контракту), укладеного між Академією та 

• особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує 

таке навчання; 

• розкрадання (у тому числі і дрібне) державного або особистого майна 

громадян; 

• за вироком суду, що набрав законної сили чи постановою органу, до 

компетенції якого входить накладання адміністративного стягнення або 

застосування заходів громадського впливу; 

• у разі вчинення аморального вчинку, несумісного з продовженням 

навчання у студентському колективі; 



• здобувачі вищої освіти можуть переривати навчання у зв’язку з 

обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за 

станом здоров’я, призовом на строкову військову службу, у разі втрати 

права на відстрочку від неї тощо) чи у зв’язку з реалізацією права на 

академічну мобільність, у рамках угод, укладених Академією з іншими 

вищими навчальними закладами. Таким особам надається академічна 

відпустка; 

• інші випадки передбачені законодавством. 
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