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Кодекс етики викладачів та студентів  

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Колектив викладачів та студентів Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв (далі – Академія): 

- усвідомлюючи свою відповідальність за реалізацію місії Академії в 

галузі освіти, науки та культури, 

- вважаючи своїм обов’язком формування системи демократичних 

відносин між викладачами і студентами, 

ухвалює даний Кодекс етики викладачів і студентів (далі - Кодекс) і 

зобов’язується слідувати йому. 

1. Загальні положення 

У процесі реалізації освітніх цілей кожен викладач та студент повинен 

дотримуватися загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму 

думок, поваги до особистості як вищої цінності суспільства, незалежно від 

соціального стану, віросповідання, національності, статі, віку тощо. 

Викладач Академії є запорукою максимально сприятливого морального 

клімату в колективі, принциповим противником будь-яких проявів 

недисциплінованості, безкультур’я та безвідповідальності. Викладач є 

прикладом для студентів як у стінах Академії, так і за її межами. 

Особливої уваги у стосунках викладач-студент необхідно надавати 

праву людини на повагу до її честі та гідності. 

2. Обов’язки викладача Академії 

Викладач Академії зобов’язаний: 

Постійно працювати над підвищенням свого професійного та 

культурного рівня. 

Брати активну участь у науковій роботі, розвивати експериментальну 

базу, долучатися до створення науково-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін, авторських наукових програм. 



Брати участь у використанні сучасних інноваційних методів навчання та 

розробці методів дистанційного навчання. 

Сумлінно проводити на високому професійному рівні всі види занять 

(лекції, практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні та консультації ). 

Забезпечувати на заняттях атмосферу творчого, зацікавленого ставлення 

студентів до навчальної дисципліни, яку він викладає. 

Формувати на заняттях дух взаємного порозуміння та доброзичливості, 

виключати формалізм та елементи безпринципності в освітньому процесі. 

При проведенні занять суворо дотримуватись вимог трудової 

дисципліни та навчального розпорядку. 

Оцінюючи знання студентів на екзамені, заліку або за результатами 

курсового чи дипломного проектування, виключати такі фактори, як особиста 

неприязнь та ворожість, вплив родини, друзів чи службових осіб. 

Не приймати від студентів подарунки та послуги, які можуть бути 

розцінені, як зобов’язання завищити оцінку. 

Бути коректним і доброзичливим у спілкуванні з колегами та 

студентами. 

Проводити виховну роботу зі студентами в позанавчальний час. 

Власним прикладом доводити студентам необхідність дотримання 

правил трудової та навчальної дисципліни, дбайливого ставлення до майна 

Академії, поваги до колег, підвищення свого культурного та освітнього рівня. 

Не проходити повз порушення правил і розпорядку, встановленого в 

Академії, від кого б вони не виходили. 

Не допускати передачі та розповсюдження неправдивої інформації, 

незаконного заволодіння майном та інших форм нечесної поведінки як в 

Академії, так і за її межами. 

Дотримуватись нормативно-правових актів з питань вищої освіти, не 

допускати посадових зловживань, правопорушень і хабарництва, зокрема: 

- не брати винагороди (хабар) за сприяння абітурієнтам у вступі до 

Академії; 

- не використовувати особисті стосунки з іншими викладачами чи 

посадовими особами Академії в корисних цілях, тобто задля підвищення 

поточної успішності, написання модулів, складання заліків та екзаменів 

окремими студентами; 

- не створювати студентам на заняттях чи екзаменах сприятливих умов 

для списування, фальсифікації оцінки знань; 

- не завищувати оцінки знань студентів за хабарі чи відповідні послуги. 

Виявляти випадки нечесності інших викладачів та працівників, 

керівництва (завідувачів кафедр, директорів інститутів, проректорів та ін.) і 



студентів та інформувати керівництво Академії для припинення та 

недопущення цього у подальшому.  

Всіма своїми діями і вчинками сприяти покращанню іміджу кафедри, 

інституту та Академії. 

3. Права викладача Академії 

Викладач Академії має право: 

Отримувати матеріальні та моральні заохочення за сумлінну працю 

відповідно до чинних нормативних документів. 

Бути представленим до відзначення нагородами на рівні Академії, міста, 

області, Міністерства та держави. 

Виявляти ініціативу, спрямовану на покращення освітнього та 

виховного процесу в Академії, підвищення загальної культури взаємин у 

колективі. 

Проводити відкриті заняття із запрошенням колег та мати право на 

відвідування відкритих занять інших викладачів, прагнучи до підвищення 

своєї кваліфікації та вдосконалення власної педагогічної майстерності та 

надання навчально-методичної допомоги молодим колегам. 

Обирати і бути обраним до складу органів управління Академії та її 

структурних підрозділів, громадських організацій, органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Відкрито висловлювати власну думку та звертатися із заявами і 

пропозиціями до керівництва Академії та її структурних підрозділів з питань 

статутної діяльності та організації внутрішнього життя. 

4. Обов’язки студентів Академії 

Студент Академії зобов’язаний: 

Додержуватись законів України, Статуту та правил внутрішнього 

розпорядку Академії. 

Сумлінно виконувати вимоги навчального плану та графік навчального 

процесу. 

Бути коректним і доброзичливим у спілкуванні з викладачами, 

працівниками Академії та іншими студентами. 

Не проходити повз порушення правил і розпорядку, встановленого в 

Академії, від кого б вони не виходили. 

Не допускати розповсюдження неправдивої інформації, незаконного 

заволодіння майном та інших форм нечесної поведінки як в Академії, так і за 

її межами. 

Дотримуватись нормативно-правових актів з питань вищої освіти, не 

допускати правопорушень і хабарництва. 



Нести всю повноту відповідальності за хабарництво як глибоко 

аморальний неетичний вчинок.  

Відношенням до навчання, громадської роботи та своєю культурно-

етичною поведінкою гідно нести високе звання студента Академії.  

5. Права студента Академії 

Студент Академії має право на: 

Повагу до його честі і гідності з боку всіх учасників освітнього процесу. 

Моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та 

активну участь у науковій роботі.  

Участь у громадському житті Академії на умовах, визначених чинним 

законодавством. 

Участь у прийнятті управлінських рішень через механізм студентського 

самоврядування.  

Відкрите висловлювання власної думки та звернення із заявами і 

пропозиціями до керівництва Академії та її структурних підрозділів з питань 

освітньої та виховної роботи і організації внутрішнього життя. 

6. Прикінцеве положення 

Викладач та студент, які порушують Кодекс, заслуговують на осуд 

освітянської, наукової і студентської громад. 

Будь-які порушення норм даного Кодексу вважаються порушенням 

трудової дисципліни і розглядаються у правовому полі, визначеному законами 

України. 


