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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО (РЕЖИСУРА)» 

Освітній ступінь: Магістр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічне мистецтво 

Кількість кредитів: 10,0 

Рік підготовки, семестр: І курси, І-IІ семестри 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Никоненко Руслан Миколайович 

Контакти Тел: 0984806650, e-mail: r.nikonenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Кафедра режисури та акторського мистецтва 

Посада Старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Никоненко Руслан Миколайович,  завідувач кафедри режисури естради, театралізованих видовищ та 

цирку , режисер, кіноактор, педагог. 

Режисер-постановник пластичних рішень вистав: «Антігона» у Полтаві, «Майська ніч», «Патріот», 

«Великий малюк Гулівер» у Харкові, «Так загинув Гуска» у Чернігові, «Майська ніч» у Хмельницькому. 

Режисер-постановник, сценарист та організатор численних культурно-мистецьких проектів. У складі 

театру-студії «Арабески» приймав участь у гастрольних турне по США, Европі та Україні у якості актора. 

Знявся у понад 70 кінокартинах. Володар Гран-при багатьох театральних фестивалей. Автор 

пластичного тренінгу «Ефект Шекспіра». Є автором наукових статей у фахових та загальних виданнях 

України та Оману. Як член журі брав участь у багатьох українських та міжнародних фестивалях. Регулярно 

виступає на наукових конференціях та круглих столах з фахових питань. Є членом Творчої спілки 

«Асоціація діячів естрадного мистецтва України». 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Позняк Артем Вікторович 

Контакти Тел: 0688676950, e-mail: a.poznyak@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Кафедра режисури та акторського мистецтва 

Посада Старший викладач  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Позняк Артем Вікторович, кіноактор, режисер-постановник, педагог.  

Ведучій і актор студії дубляжу телеканалу «Інтер»; режисер-постановник багатьох вистав у театрі «Образ»: 

«Занадто одружений таксист», «Дерева помирають стоячи», «Кожні сім років»; у театральній компанії 

вистав: «Дорога Олена Сергіївна», «Кожні сім років», тощо. Знявся у понад чим 40 кінокартинах. Режисер-

постановник розважальних програм телеканал СТБ. Продюсер інформаційно розважальних проектів, 

телеканал 1+1. Незмінний ведучий документальної драми «Речдок». 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета курсу: підготувати висококваліфікованого фахівця,  практично вмілого режисера здатного  

здійснювати постановки естрадних, циркових номерів та шоу, здатного до  постановок театралізованих 

видовищ; набуття навичок створення творчого задуму, що відповідає потребам часу і вимогам художньої 

цілісності сценічного заходу; набуття навичок втілення режисерського задуму; набуття навичок 

компонування в цілісну мистецьку єдність, відповідно до режисерського задуму, виробничих компонентів 

сценічного мистецтва. 

Завдання курсу: поглиблене вивчення теоретичних та практичних основ режисерського мистецтва; 
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набуття вміння обирати та аналізувати драматургічний матеріал; набуття вміння розробляти та створювати 

естрадні та циркові номери; набуття вміння розробляти сценарії театралізованих видовищ, циркових та 

естрадних програм; набуття вміння створення сценічної дії та розкриття конфліктної системи 

драматургічного матеріалу; набуття навичок застосування режисерських прийомів: побудови пластично-

просторової  композиції, використання режисерських акцентів та засобів сценічної виразності; набуття 

вміння співпрацювати з фаховими спеціалістами естрадних та циркових жанрів; навчитись працювати з 

технічно-виробничими спеціалістами. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 10 
Рік підготовки – 1-й 

Кількість кредитів 

ECTS – 10 
Рік підготовки – 1-й 

Модулів – 1 Семестр – 1, 2 Модулів – 1 Семестр – 1, 2 

Змістових модулів–2 
Лекції 

Змістових модулів–2 Лекції 

Загальна кількість 

годин – 300 

Загальна кількість 

годин – 300 

Практичні – 24 
Практичні – 120 

Індивідуальні Індивідуальні 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

Годин для заочної 

форми навчання: 

аудиторних – 12 год 

самостійної роботи 

студента –276 год. 

Самостійна робота –

180 

Самостійна робота – 

276 

Форма контролю – 

1 семестр - диф. залік 

2 семестр - екзамен 

Форма контролю – 

1 семестр - диф. залік 

2 семестр - екзамен 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

У процесі вивчення дисципліни «Виконавське мистецтво (режисура)» у майбутніх студентів 

формуються наступні компетентності: 

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до ОПП Сценічне мистецтво) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого 

колективу складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у галузі 

сценічного мистецтва, або у процесі навчання із залученням творчих, 

матеріально-технічних та інших ресурсів та застосуванням теорій та 

методів мистецтвознавства, театрознавства, циркознавства, режисури 

та педагогіки вищої школи. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

2. Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних 

ситуаціях. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

10. Здатність працювати як в команді, так і автономно. 

11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

12. Здатність розробляти та управляти проектами (у сценічному 

мистецтві). 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

14. Здатність до комплексного розв’язання складних професійних 

проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому 

переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та 

професійної практики (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

15. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової 
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художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва 

(виконавське мистецтво (за жанрами)). 

16. Здатність до комплексного оперування специфічною системою 

виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, 

акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-

драматургічними) при самостійному створенні та виробництві 

сценічного твору (виконавське мистецтво (за жанрами)).  

17. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

20. Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі 

створення синтетичного за своєю природою сценічного твору 

(цирковий, естрадний, театральний, режисерський), керівництва 

роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його 

підготовки. 

21. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти задля 

популяризації українського й світового сценічного мистецтва, в тому 

числі і з використанням можливостей засобів масової інформації та 

Інтернету. 

27. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та 

практичний досвід різноманітними шляхами та засобами (через 

формально-технічні та художні засоби з виконавського мистецтва (за 

жанрами)). 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

10. Вміти застосовувати й удосконалювати навички міжособистісної взаємодії (виконавське 

мистецтво (за жанрами)). 

11.  Володіти виконавськими вміннями й навичками професії, елементами внутрішньої і 

зовнішньої техніки виконавця (постановника) в межах обраного фаху (виконавське мистецтво (за 

жанрами)). 

12. Вміти самостійно відтворювати в художніх сценічних образах власну здатність до творчого 

сприйняття світу (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

16. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

25. Брати участь у розробці й реалізації просвітницьких проектів, спрямованих на популяризацію 

історичних досягнень українського й світового сценічного мистецтва, пропагувати високохудожні 

витвори сучасного мистецтва. 

26. Вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою 

спільнотою, громадськістю щодо питань сценічного мистецтва (виконавське мистецтво (за 

жанрами)). 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

             Формами навчання з дисципліни «Виконавське мистецтво (режисура)» є практичні заняття (120 

годин), самостійна робота студента (180 годин). 

Навчальні технології, що застосовуються для активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, випробувані часом та майстрами режисури таких як К. С. Станіславський, В. І. Немирович-

Данченко, Л. Курбас, Л. А. Олійник, С. В. Данченко, И.Г. Шароев, Б. Г. Шарварко   тощо.  

Використовувались такі методи та методології:  

- робота в малих групах;  

- дискусія;   

- індивідуальний підхід до кожного студенту; 

- самостійна робота. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 
Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовний модуль 1. РЕЖИСУРА ЯК МИСТЕЦТВО ЦІЛІСНОГО ТВОРЧОГО 

ХУДОЖНЬОГО ЗАХОДУ 

Тема 1.  Художня цілісність 

театралізованого заходу, циркового, 

естрадного  номеру 

16 - 6 - 10 16 - 1 - 15 

Тема 2. Образ драматургічного матеріалу 16 - 6 - 10 16 - 1 - 15 

Тема 3. Стиль, як місток до сучасного 

глядача 
16 - 6 - 10 16 - 1 - 15 

Тема 4. Режисерський прийом подачі 

драматургічного матеріалу 
16 - 6 - 10 16 - 1 - 15 

Тема5.Принципи мізансценування 16 - 6 - 10 17 - 2 - 15 

Тема 6.  Спосіб існування актора в 

сценічному просторі 
16 - 6 - 10 17 - 2 - 15 

Тема 7. Фінал – головна сцена творчого 

заходу 
16 - 6 - 10 17 - 2 - 15 

Разом за змістовим модулем 1 112 - 42 - 70 115 - 10 - 105 

Змістовний модуль 2. СТВОРЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

Тема 1. Основні етапи роботи режисера в 

ТВП (театрально-виробниче 

підприємство) 

17 - 7 - 10 16 - 1 - 15 

Тема 2. Робота режисера з драматургом 

над створенням сценарію театралізованого 

сценічного заходу 

17 - 7 - 10 16 - 1 - 15 

Тема 3. Режисерський аналіз сценарію 

сценічного заходу 
17 - 7 - 10 16 - 1 - 15 

Тема 4. Робота з художником або 

сценографом 
17 - 7 - 10 16 - 1 - 15 

Тема 5. Музичне оформлення сценічного 

заходу 
17 - 7 - 10 16 - 1 - 15 

Тема 6. Експлікація або план постановки 

дипломного проекту 
17 - 7  10 17 - 1 - 16 

Тема 7. Здача замовнику в ескізах або 

макеті задуму майбутнього сценічного 

заходу 

17 - 7 - 10 17 - 1 - 16 

Тема 8. Проведення кастингу виконавців 

сценічного заходу 
17 - 7 - 10 17 - 1 - 16 

Тема 9. Створення календарно-

постановочного плану випуску сценічного 

заходу 

17 - 7 - 10 18 - 2 - 16 

Тема 10. Методика роботи режисера з 17 - 7 - 10 18 - 2 - 16 
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виконавцями творчого проекту 

Тема 11. Проблема збереження, при 

необхідності, сценічного заходу 
18 - 8 - 10 18 - 2 - 16 

Разом за змістовим модулем 2 188 - 78 - 110 185 - 14 - 171 

Усього годин  300 - 120 - 180 300 - 24 - 276 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS* 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 3 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота ) * 0,5 

(постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку) 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) + результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = 

результат заліку 
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10. Василько В. Фрагменти режисури. - К.: Мистецтво, 1967. 

11. Вахтангов Е.Б. Материалы и статьи. - М.: ВТО, 1954. 

12. Вахтангов Е.Б. Сборник. - М.: Искусство, 1984. 

13. Велехова Н.А. Охлопков и театр улиц. - М. : Искусство, 1970. 

14. Веселовська Г. І. Дванадцять вистав Леся Курбаса : навч. посібник 

15. / Г. І. Веселовська. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2005.  

16. Вопросы режиссуры: Сборник статей. - М.: Искусство, 1954. 

17. Гетельман Л.И. Зарубежное актерское искусство. – СПб. : ГУП, 2002. 

18. Гончаров А. Режиссерские тетради. - М.: Искусство, 1980. 

19. Горчаков Н. Режиссерские уроки Е.Вахтангова. - М.: Искусство, 1957. 

20. Горчаков Н. Режиссерские уроки Станиславского. - М.: Искусство, 1951. 

21. Граник Г.Г. Драматурги, драматургия, театр. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 

22. Деркач С.М., Стрельчук В.О., Донченко Н.П. Режисура та акторська майстерність: 

Програма. - К.: КНУКІМ, 2002. 

23. Завадский Ю.А. Об искусстветеатра. - М.: ВТО, 1965. 

24. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ : навч. посібник / В. П. Зайцев. – К. : 

Дакор, 2006. – – 2-ге вид. – К. : Дакор, 2006.  

25. Захава Б. Е. Мастерствоактера и режиссера / Б. Е. Захава. – М. : ГИТИС ,2008.  

26. Захава Б.Е. Мастерствоа ктера и режиссера. -М.: Просвещение, 1978. 

27. Зфрос А.В. Профессия: режиссер. - М.: Искусство, 1993. 

28. Каган М.С. Морфология искусства. - Л.: искусство, 1972. 

29. Каллистов Д.П. Античный театр. - Л.: Искусство, 1970. 

30. Кісін В. Режисура як мистцетво та професія. Життя. Актор. Образ: із творчої спадщини. - К.: 

Вид.дім. КМ АсасіетІа, 1999. 

31. Клековкін О. Ю. Античний театр : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. культури і 

мистецтв І – ІV рівнів акредитації / О. Ю. Клековкін. – К. : Артек, 2004.  

32. Клитин С. История искусства эстрады : учебник / С. Клитин. – СПб. : Издатель Е. С. 

Алексеева, 2008. 

33. Кужельний О. П. Основи режисури театралізованих видовищ і масових свят / О. П. 

Кужельний. – К. : НАКККіМ, 2012. 

34. Макарчук Г. Жанрові різновиди сучасної драми. -К.: КДІК, 1978. 

35. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. - М.: Правда, 1989. 

36. Пави П. Словарьтеатра / П. Пави ; пер. с фр. ; под ред. Л. Боженовой. – М. : ГИТИС, 2003.  

37. Пацунов В.П. Експерементальна режисура: Програма. - К.: КНУКІМ, 2000. 

38. Ремез О. Мізансцена- мова режисера. - К.: Мистецтво, 1970. 

39. Ремез О. Режиссерский замысел и мизансцена: Учеб. пособие. - М., 1981. 

40. Рубб А. А. Размышления о Нетрадиционном театре, или Нетрадиционный театр как он есть / 

А. А. Рубб. – М. : ВК, 2004. 

41. Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания: Учеб. пособие. - М.-Л,: Искусство, 

1939. 

42. Симонов П.В. Метод К.С.Станиславского и физиология эмоций. - М.: АН СССР, 1962. 

43. Станиславский К.С. Об искусстветеатра. - М.: ВТО, 1972. 

44. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 8 т. - М.: Искусство, 1954-1961. 

45. Таиров А.Я. О театре. - М.: Искусство, 1970. 

46. Таршиз Н. Музыка в спектакле. - Л.; Искусство, 1978. 

47. Теория театра. -М.: Академические тетради, 2001. 

48. Терещенко М. Режисер І театр. - К.: Мистецтво, 1971. 

49. Товстоногов Г.А. Зеркало сцени: В 2 кн. - Л.: Искусство, 1984. 
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50. Товстоногов Г.А. Круг мыслей. - М.: Искусство, 1976. 

51. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера. - М.: Искусство, 1967. 

52. Френкель М. Пластика сценического пространства. - К., 1987. 

53. Фролов В.В. Судьбы жанров драматургии. -М.: Искусство, 1978. 

54. Холодов Е.Г. Зрелище и зрители. Проблемы социологии театра. - М.: Искусство, 1974. 

55. Цвєтков В. І. Основи класичної режисури / В. І. Цвєтков. – Х. : Бурун і К., 2008.  

56. Чехов М. О техникеа ктера. - М.: Искусство, 1996. 

57. Чехов М. Об искусстве театра. - М.: Искусство, 1999. 

58. Шарварко Б. Г. Режисура театралізованого масового дійства 

59. / Б. Г. Шарварко. –  К. : ДАКККіМ, 2004.  

60. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И. Г. Шароев. – М. : ГИТИС, 

2009. 

61. Шахматов Л.М. Сценические этюды. - К., 1968. 

62. Шейко В. М. Історія української культури: навч. посібник / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська – 

К.: Кондор, 2006.  

63. Шоу Б. О драме и театре. - М.: Искусство, 1963. 

64. Юткевич С.И. Поэтика режиссуры. - М.: Искусство, 1986. 

Інформаційні ресурси 

Велика наукова бібліотека  http://sci-lib.com/ 

Театральна бібліотека «Образ» http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 

http://theatre-library.livejournal.com/ http://www.theatre-library.ru/ 

Театральна бібліотека онлайн  http://teatr-lib.ru/Library/ 

Театральна бібліотека «Арт клуб» http://artclub.renet.ru/library.htm 

Театральна бібліотека студії культури та мистецтв «Спірограф»  http://spirograph.ho.ua/downloads.html 

Наукова електронна бібліотека  http://www.elibrary.ru/ 

Бібліотека Іхтіха  http://www.ihtika.net/ 

FreeComputerBooks.com http://www.freecomputerbooks.com/ 

Наукова бібліотека   http://abovo.netru/ 

Історична бібліотека  http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Бібліотека по культурології  http://www.countries.ru/library.html 

Бібліотека Максима Машкова  http://www.lib.ru/ 

FictionBook http://www.fictionbook.ru/ 

Bookz.ru http://bookz.ru/ 

Бібліотека Яна Кротова  http://www.krotov.info/ 

Електронна бібліотека  http://www.nesenenko.narod.ru/ 

Є книжка   ekniga.com.ua   

Всі книжки   http://www.allbooks.com.ua/ 

The on line Library of Literature http://www.literature.org/ 

Місто книжок  http://gorodknig.spb.ru/ 
 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни, яка вивчається на 

1 курсі, коли студент ще не вповні володіє всім обсягом потрібної його контекстної інформації. За умови 

дистанційного навчання важлива присутність студента під час онлайн-зустрічей у Google-Meet та регулярне 

виконання завдань у Google-classroom. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить 

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Академічна доброчесність та плагіат. Студенти мають діяти у професійних та навчальних 

ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики, а саме:  

1. самостійно виконувати навчальні завдання; 

http://sci-lib.com/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://theatre-library.livejournal.com/
http://www.theatre-library.ru/
http://teatr-lib.ru/Library/
http://artclub.renet.ru/library.htm
http://spirograph.ho.ua/downloads.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.ihtika.net/
http://www.freecomputerbooks.com/
http://abovo.netru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.countries.ru/library.html
http://www.lib.ru/
http://www.fictionbook.ru/
http://bookz.ru/
http://www.krotov.info/
http://www.nesenenko.narod.ru/
http://www.allbooks.com.ua/
http://www.literature.org/
http://gorodknig.spb.ru/
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2. посилатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей; 

3. усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності; 

4. оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності; 

5. давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх з моральними та професійними 

нормами.  

У разі проявів академічної недоброчесності з боку студентів відповідним Положенням, яке діє у 

КМАЕЦМ, передбачене: 

1. повторне проходження оцінювання (іспиту, заліку та ін.); 

2. повторне проходження навчального курсу; 

3. попередження; 

4. позбавлення академічної стипендії; 

5. позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання; 

6. відрахування з Академії. 

Мобільні пристрої на заняттях використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


