


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

 

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв (далі – Академія, Правила) розроблені на основі норм 

Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», підзаконних актів чинного 

законодавства, локальних нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки 

України, Статуту Академії та Правилами внутрішнього розпорядку Академії. 

1.2. Правила розміщуються на офіційному веб-сайті Академії, є обов’язковими 

для виконання здобувачами освіти, науково-педагогічним працівниками, іншими 

співробітниками та відвідувачами Академії та забезпечують громадський порядок, 

забороняють дії, які можуть загрожувати особистій безпеці, життю та здоров’ю інших 

осіб. 

2. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ТЕРИТОРІЇ І В ПРИМІЩЕННЯХ АКАДЕМІЇ. 

 

2.1. Здобувачі освіти дотримуються Кодексу академічної доброчесності 

КМАЕЦМ, поважають символіку та дотримуються законів: 

 Закон стилю. Здобувачам вищої освіти слід дотримуватися ділового стилю 

одягу, уникати зухвалих речей та макіяжу, виглядати завжди охайно; 

 Закон звичок (здоровий спосіб життя). Паління, вживання спиртних напоїв та 

наркотичних засобів на території університету забороняється; 

 Закон збереження майна. Здобувачі вищої освіти особистим прикладом 

виявляють дбайливе ставлення до власності університету, дотримуються чистоти, 

порядку у приміщеннях, а також на всій території університету, не допускають проявів 

вандалізму. 

2.2. Здобувачі вищої освіти на заняттях повинні знаходитися без верхнього 

одягу. Верхній одяг залишають у гардеробах навчальних корпусів.  

2.3. Здобувачі вищої освіти зобов’язані приходити на заняття вчасно, без 

запізнень, вітати викладача, який заходить до аудиторії, підйомом із місця. Якщо 

здобувач вищої освіти запізнився на заняття, то зайти до аудиторії він може лише з 



дозволу викладача. За порушення дисципліни викладач має право попросити студента 

залишити аудиторію. 

2.4. Здобувач вищої освіти Академії у своїй діяльності керується основними 

морально-етичними принципами поведінки: 

 Гуманне ставлення до людей. Здобувач вищої освіти повинен бути чемним та 

ввічливим при спілкуванні з іншими здобувачами вищої освіти, а також викладачами, 

співробітниками та керівництвом Академії, виявляти делікатність, тактовність, 

терпіння, коректність, пошану до оточуючих. У разі необхідності надавати їм моральну 

підтримку, здобувач вищої освіти повинен дотримуватися правил доброти і 

справедливості, тому що вчинки перетворюються у звички; 

 Повага до прав, честі та гідності особистості. Здобувач вищої освіти 

повинен поважати особистість інших здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників та керівництва Академії, а також їхні думку та точку зору. Здобувач вищої 

освіти зобов’язаний дотримуватися високої ділової і загальної культури та етики. 

Взаємовідносини між здобувачами вищої освіти будуються на взаємоповазі, довірі, 

співпраці, взаєморозумінні, взаємодопомозі, терпінні один до одного, толерантного 

ставлення і пошани до традицій та звичаїв інших народів, різних етнічних, соціальних 

груп та релігійних конфесій. Здобувач вищої освіти не повинен допускати будь-які 

форми приниження честі та гідності, психічного та фізичного насильства над 

особистістю, нецензурних висловів у стінах Академії; 

 Порядність. Забороняється публічна критика професіональних та особистих 

якостей інших здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та 

керівництва Академії, а також наклепи та образи. Між здобувачами вищої освіти та 

науково-педагогічними працівниками, а також керівництвом Академії повинні бути 

встановлені довірливі стосунки. Довіра досягається чесністю. Здобувач вищої освіти 

повинен бути тактовним у ставленні до інших здобувачів, інформувати їх щодо 

навчання, потенційних труднощів у навчанні та інших проблем, що потребують 

солідарності; 

 Чесність. Вважати за норму чесне та добросовісне ставлення до своїх 

обов’язків. Всюди і завжди гідно представляти Академію, сприяти створенню 



позитивного іміджу, пам’ятаючи про те, що за стінами Академії кожен студент є 

представником Академії; 

 Принциповість. Відкрито висловлювати свою думку та звертатися до ректора 

Академії з пропозиціями покращення навчальної, наукової, виховної роботи. Бути 

коректним та доброзичливим у спілкуванні. 

2.5. Фізична конфронтація, залякування і знущання у стосунках з іншими 

здобувачами освіти чи працівниками. Академії  є неприпустимими формами поведінки.  

2.6. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів. 

2.7. Забороняється приносити до Академії та на її територію з будь-якою метою 

і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогнебезпечні предмети і 

речовини; спиртні напої, наркотики, інші психотропні речовини та отрути, газові 

балончики. 

2.8. У випадку порушень Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:  

- усне зауваження;  

- відшкодування завданої здобувачем шкоди або його батьками чи законними 

представниками;  

- відрахування зі складу здобувачів Академії. 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ: 

 

3.1. Обов’язками здобувачів освіти є: 

 виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за 

його наявності); 

 дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів 

навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;  

 поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу, дотримуватися етичних норм;  

 відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля;  



 дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);  

 повідомляти керівництво закладу освіти 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.  

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

 

4. ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 

КОРПУСАХ АКАДЕМІЇ НА ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

 

4.1. Вхід до навчальних корпусів Академії здійснюється із використанням 

засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі 

виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром. 

4.2. Засоби індивідуального захисту повинні бути правильно вдягнуті (захисна 

маска повинна повністю закривати ротову та носову порожнину). 

4.3. Кожному здобувачу вищої освіти при вході до Академії треба обов’язково 

здійснити обробку рук антисептичними засобами. На всіх входах до Академії 

організовано місця для обробки рук антисептичними засобами. 

4.4. Пересування по території та корпусам Академії здійснюється виключно 

згідно з позначеними маршрутами (за розміткою на підлозі). 


