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КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

Здобувач вищої освіти (далі – здобувач) Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв (далі – Академія) є її обличчям незалежно від того, знаходиться 

він безпосередньо на території закладу чи за її межами. 

Академія – це організація, яка суворо дотримується всіх вимог законодавства, 

стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги та дотримання 

правових норм. 

Академія гарантує забезпечення рівних прав усім здобувачам незалежно від 

їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших 

уподобань і сподівається, що взаємовідносини між самими здобувачами, 

здобувачами та викладачами, а також здобувачами й іншими членами суспільства 

базуватимуться на взаємоповазі та загальновизнаних принципах культури, моралі й 

етики. 

Здобувач Академії є здобувачем ЗВО нової формації, тому він повинен розуміти, 

що його поведінка та дії перебувають під пильною увагою товаришів, батьків, 

викладачів, потенційних роботодавців і суспільства та визначають обличчя 

Академії. Тому здобувачі мають поводитися так, щоб підтримувати високу 

репутацію Академії. Здобувач Академії старанно й чесно навчається з метою 

здобуття високоякісної освіти та формування навичок для задоволення потреб 

власних, роботодавців, держави та суспільства.  

Культура поведінки являє собою складову частину культури людини та постає 

зовнішнім проявом духовного багатства особистості і її внутрішнього світу; це 

сукупність форм повсякденної поведінки людини, у яких знаходять зовнішнє 

відображення її моральні й естетичні якості. 

Здобувачі Академії: 

o окремо та разом із персоналом Академії своєю гідною поведінкою і 

цілеспрямованою працею формують позитивний імідж Академії; 



o з повагою ставляться до викладачів, адміністрації, співробітників 

Академії, чемно й терпляче поводяться зі своїми товаришами, завжди готові їм 

допомогти; 

o своєчасно виконують поставлені освітні завдання; активно здійснюють 

самопідготовку, використовуючи методичні посібники, рекомендації викладачів, 

додатково опрацьовують нову літературу, використовують усі можливості для 

набуття необхідних знань; ретельно готуються до заліково-екзаменаційної сесії; 

o відповідно до інтересів і вподобань беруть участь у науково-дослідній 

роботі, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, а також у культурно-

спортивній та інших видах суспільної діяльності; 

o вільно висловлюють свої погляди й переконання, що не принижують 

людської гідності; 

o уникають створення конфліктних ситуацій, а в разі виникнення таких 

ситуацій урегульовують їх на засадах поваги й толерантності; 

o ведуть здоровий спосіб життя; 

o мають охайний і чистий вигляд, надають перевагу діловому стилю одягу 

та поведінки; 

o під час практичних занять здобувачі спеціальностей 024 «Хореографія» та 

026 «Сценічне мистецтво» надають перевагу професійній і спортивній формі; 

o дотримуються Правил внутрішнього розпорядку Академії; 

o дбайливо ставляться до майна, обладнання Академії, а також природного 

навколишнього середовища; 

o не спізнюються на заняття; 

o не провокують конфлікти та не вирішують їх за допомогою фізичної сили; 

o не з’являються на території Академії в стані алкогольного сп’яніння; 

o не вживають наркотичні речовини; 

o не приносять на територію Академії зброю, газові балончики й інші речі, 

що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини; 

o не вживають нецензурну лексику; 

o не відвідують заняття в спортивному, відвертому та пляжному одязі. 

На заняття здобувачі вчасно приходять до аудиторії відповідно до розкладу (у 

разі пропуску занять до деканату подають пояснювальну записку). 

Під час занять здобувачі: 

o не вживають їжу та жувальну гумку; 

o не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

o не заважають викладачеві проводити заняття; 

o не користуються гаджетами. 

Під час контролю знань здобувачі: 

o дотримуються Кодексу академічної доброчесності; 

o виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань. 

У бібліотеці здобувачі: 

o не перебувають у верхньому одязі (у холодну пору року); 

o у читальній залі не розмовляють голосно, не користуються мобільними 

телефонами; 



o не роблять написи на книжках, що належать Академії, не виривають із них 

сторінки; 

o компенсують вартість у випадку псування або втрати бібліотечної книги 

чи посібника. 

У комп’ютерному класі здобувачі: 

o не перебувають у верхньому одязі (у холодну пору року); 

o не користуються технікою без дозволу викладача; 

o дотримуються правил техніки безпеки; 

o дотримуються тиші; 

o не вживають їжу та напої. 

У їдальні здобувачі: 

o не перебувають у верхньому одязі (у холодну пору року); 

o терпляче та з повагою ставляться до інших присутніх, дотримуються черги 

до каси; 

o після прийому їжі акуратно ставлять стілець, відносять посуд у відповідне 

місце; 

o не чинять галасу; 

o не грають в азартні ігри (карти тощо); 

o не виносять посуд із зали їдальні. 

Курити тютюнові вироби на території Академії заборонено, крім спеціально 

відведених для цього місць. 

Здобувачі, які братимуть активну участь у діяльності студентської ради, разом із 

дипломом отримають почесні рекомендаційні листи, де будуть вказані чесноти 

студентів, їхні ділові й управлінські здібності. 

До осіб, які своєю поведінкою створюватимуть незручності або негативно 

впливатимуть на інших, адміністрація спільно зі студентською радою вживатиме 

відповідних заходів впливу аж до відрахування зі складу здобувачів Академії. 

Цей Кодекс покликаний допомогти здобувачам:  

o уникнути можливих незручностей і конфліктів під час навчання в 

Академії;  

o підвищити ефективність навчально-виховного процесу; 

o підтримувати імідж Академії серед закладів вищої освіти України і Європи 

загалом. 

 


