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І. Кодекс честі та поведінки студента – це комплекс моральних та етичних 

положень, якими має керуватися студент  Арт академії сучасного мистецтва імені 

Сальвадора Далі (далі – Арт академія) в особистій та громадській поведінці 

протягом всього терміну навчання. Кодекс є основним нормативним документом, 

у якому визначаються принципи та морально-етичні правила поведінки 

здобувачів освіти, зазначена відповідальність за порушення його норм та 

положень. 

 

ІІ. Викладені в Кодексі принципи і рекомендації, розроблені відповідно до: 

1. Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та 

доповненнями).  

2. Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-19 (зі змінами та 

доповненнями).  

3. Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі 

змінами та доповненнями).  

4. Статуту Приватного закладу вищої освіти «Арт академія сучасного 

мистецтва імені Сальвадора Далі», 2018 р.  

 

ІІІ. Кодекс честі укладений відповідно до морально-етичних цінностей і 

спрямований на утвердження справедливості, добра, гуманізму та свободи з 

метою вирішення одного з головних завдань закладу вищої освіти – всебічного 

духовного, морального, національносвідомого й гармонічного розвитку 

особистості студента, а також для підвищення власної відповідальності за свою 

поведінку та вчинки. 

Норми цього Кодексу є обов’язковими для всіх студентів Арт академії, 

незалежно від курсу навчання, статі, віку, матеріального стану, особистих рис 

характеру, соціального становища, релігійних уподобань або політичних 



переконань, належності до певної мовної, етнічної, расової приналежності, 

сексуальної орієнтації тощо.  

Етичні норми зазначені у цьому Кодексі спрямовані насамперед на 

створення здорового морального клімату взаємовідносин між учасниками 

освітнього процесу. Положення цього Кодексу не можуть інтерпретуватися як 

намагання втрутитися у приватне життя особистості.  

 

ІV. Цей Кодекс є невід’ємною частиною договорів про надання освітніх 

послуг, які укладаються між Арт академією з одного боку та студентами, з іншого 

боку. Порушення норм та зобов’язань, які випливають з цього Кодексу, може 

стати підставою для перегляду умов або дострокового припинення договору.  

 

V. Кодекс честі і поведінки студента затверджується Вченою радою за 

попереднім схваленням на засіданні Студентської ради.  

   

VІ. Студенти та слухачі мають право на: 

− навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра;  

− вибір форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних 

програм, позааудиторних занять; 

− додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та 

інші пільги передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з 

навчанням; 

− продовження освіти за професією, спеціальністю на основі 

одержаного освітнього ступеня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з 

закладом освіти; 

− участь у науковій діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, 

конкурсах; 



− особисту або через своїх представників участь у громадському 

самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту тощо; 

− трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час; 

− перерву в навчанні; 

− канікули в перервах між семестрами навчального року; 

− на академічну відпустку, повторне навчання, паралельне навчання, 

поновлення, переведення до іншого закладу освіти у порядку, встановленому 

положеннями Міністерство освіти і науки України. 

 

VІІ. Студенти та слухачі зобов’язані: 

− дотримуватися чинного законодавства, моральних, етичних норм та 

правил поведінки; 

− додержуватися Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших 

нормативних документів в Арт академії; 

− сприяти формуванню та розвитку позитивного іміджу Арт академії; 

− систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними 

навичками, професійною майстерністю, підвищувати загально-культурний 

рівень; 

− відвідувати всі заняття за обраною спеціальністю і навчальними 

планами закладу освіти; 

− виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком 

навчального процесу; 

− вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з 

поважних причин відвідувати заняття, складати заліки та іспити, виконувати 

контрольні роботи; 



− здавати у встановлений термін курсові, дипломні, залікові та 

контрольні роботи, що залишаються у фонді закладу освіти, як підтвердження 

професійного рівня з усіх дисциплін, що входять у додаток до диплому; 

− дотримуватися принципів та правил академічної доброчесності; 

− виявляти толерантність і повагу до звичаїв і традицій студентів, 

викладачів та співробітників інших національностей;  

− виявляти повагу до честі, гідності та особистої недоторканості особи; 

− підтримувати чистоту та порядок на території Арт академії, дбайливо 

ставитися до майна та ресурсів; 

− систематично вносити плату за навчання. 

 

VІІІ. Для студента є неприпустимими:  

− систематичні запізнення на навчальні заняття; 

− невиконання навчального плану та індивідуального навчального плану 

без поважних на те причин; 

−  вчасне невідпрацювання пропусків занять без поважної на те причини; 

− виходити протягом заняття з аудиторії без дозволу викладача; 

− користуватись під час занять мобільним телефоном і іншими засобами 

зв’язку та отримання інформації без дозволу викладача; 

−  займатись сторонньою діяльністю, відволікати інших студентів та 

заважати викладачу; 

− здача для оцінювання робіт, що не виконані особисто;  

−  завдавання шкоди роботі інших студентів, науково-педагогічних 

працівників або співробітників, матеріальним цінностям, а також матеріально-

технічній базі Арт академії;  

 



− вживання, виготовлення й поширення будь-яких наркотичних речовин, 

та алкогольних напоїв;  

− порушення норм моралі, зокрема негідне поводження у громадських 

місцях та використання нецензурних виразів у спілкуванні;  

− паління в неналежних місцях;  

− наклепи на інших студентів, наклепи на викладачів;  

− брутальність і нахабство у поведінці; сексуальні домагання, різні форми 

публічного прояву агресії;  

− використання родинних або службових зв’язків для отримання 

позитивної або вищої оцінки;  

− поширення неправдивої та компрометуючої інформації про інших 

студентів, науково-педагогічних працівників і співробітників, навчальний заклад; 

− використання без дозволу ректорату символіки Арт академії у 

різноманітних заходах, не пов’язаних з діяльністю навчального закладу; 

− передавання стороннім особам студентського квитка, інших документів 

та матеріалів Арт академії;  

− інша негідна поведінка, що визнана законодавством України 

протиправною зокрема, пропонування хабаря інших винагород за отримання 

будь-яких переваг у навчальній, дослідницькій чи іншій діяльності. 

 

IX. Для вирішення проблемних питань, які виникають у зв’язку з 

порушенням етичних норм поведінки студентів, що зафіксовані в даному Кодексі, 

в Арт академії створюється відповідна комісія з етики.  

Персональний склад цієї комісії затверджується наказом ректора Арт 

академії. До складу Комісії входять ректор Арт академії, проректори, декан 

факультету, голова студентської ради та її представники. Кожен студент, науково-



педагогічний працівник та співробітник зобов’язаний конструктивно 

співробітничати з комісією.  

Комісія розглядає питання, які офіційно надходять від науково-

педагогічного, педагогічного працівника, співробітника, студента, студентської 

ради. По факту порушення норм і положень даного Кодексу комісія забов’язана 

розглянути це питання. Дати йому відповідну оцінку. При розгляді конкретних 

справ комісія має право залучати у якості експертів інших осіб, які мають 

відповідне відношення до суті справи.  

Членам комісії надається право:  

− отримувати від студента (студентів) усні та письмові пояснення; 

− ознайомлюватися і вивчати документи, знімати з них копії та долучати 

їх до матеріалів розслідування;   

− вести протокол засідання комісії.  

 У разі відмови студента (студентів) надати пояснення членам комісії 

складається відповідний акт у якому зазначають: факти і суть звинувачень, 

висновки,  причини та умови, що призвели до порушення, вжиті або 

запропоновані заходи для їх усунення чи обставини, що знімають безпідставні 

звинувачення або підозру.  

 Члени комісії підписують протокол  засідання та подають на розгляд 

ректору Арт академії. 

 

Х. Порушення правил та норм етичної поведінки студентами Арт академії  

кваліфікується як невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків та 

може бути приводом для дисциплінарних стягнень, санкцій та інших впливів аж 

до відрахування включно.  



При виявленні фактів та мотивів порушення студентом норм етики 

поведінки студента застосовуються дисциплінарні стягнення та санкції, які не 

суперечать нормам діючого законодавства України.  

 

ХІ. Студенти зобов’язані знати та дотримуватися Кодексу честі. Незнання 

або нерозуміння норм цього Кодексу не є виправданням неетичної поведінки.  

 

ХІІ. Зміни та доповнення до Кодексу студента вносяться за пропозицією  

органів студентського самоврядування  рішенням Вченої ради Арт академії. 

 

 

 

 

 

 

 

 


