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1. Загальні положення 

 

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти у Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (далі – Університет, 

Правила) розроблені на основі норм Конституції України, Законів України «Про 

вищу освіту», «Про освіту», Статуту Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка.  

1.2. Правила розміщуються на офіційному веб-сайті Університету.  

1.3. Правила є обов’язковими для виконання здобувачами освіти Університету.  

  

2. Загальні правила поведінки на території  

і в приміщеннях Університету 

 

2.1. Здобувачі освіти зобов’язані: 
2.1.1 Дотримуватися етичних норм поведінки в Університеті: 

– дотримуватися етичних норм спілкування та співпраці в університетському 

просторі, відповідно до Етичного кодексу університетської спільноти в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка; 

– дотримуватися принципів чесності, довіри, справедливості, поваги, 

відповідальності; 

– не допускати грубощів, образ, не провокувати словами, діями та агресивною 

поведінкою інших студентів та працівників щодо розв’язання конфліктних 

ситуацій; 

– усвідомлювати неприпустимість публічного коментування приватного життя 

чи особистих якостей студентів, викладачів та інших членів університетської 

спільноти; 

2.1.2 Мати охайний зовнішній вигляд. Не допускається вхід та присутність на 

території та в приміщеннях Університету в одязі, який порушує правила 

перебування в державних установах, норми громадського порядку, мати на одязі 

надписи із закликами до насильства, релігійної, міжрасової та міжнаціональної 

ворожнечі, непристойні заклики та образливі надписи;  

2.1.3 Дотримуватися вимог пропускного режиму, при вході до корпусу 

пред’являти студентській квіток працівникам охорони; 

2.1.4 Підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях, громадських місцях та на 

території Університету; 

2.1.5 Дотримуватися та виконувати Правила внутрішнього розпорядку в 

студентському гуртожитку (для студентів, які мешкають в гуртожитках або їх 

відвідують); 

2.1.6 Дбайливо ставитися до використання та збереження особистих 

студентських документів (студентського квитка, залікової книжки, перепуски); 

2.1.7 Знати та поважати історію Університету, традиції та символіку. 

2.2. Здобувачам освіти, які перебувають на території Університету, 

забороняється:  

2.2.1  Палити та вживати  наркотичні засоби;  



3 
 

2.2.2 Перебувати в стадії алкогольного сп’яніння;  

2.2.3 Нецензурно висловлюватись або вживати слова, які ображають честь та 

гідність громадян;  

2.2.4 Перешкоджати роботі працівників Університету;  

2.2.5 Завдавати шкоди будівлі, майну та обладнанню Університету;  

2.2.6 Мати при собі колючі, ріжучі та рублячі предмети або інструменти, які не 

пов’язані з виробничим чи освітнім процесом, холодну та вогнепальну зброю, 

іншу зброю, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами, муляжі зброї, 

піротехнічні пристрої, вибухові, отруйні, сильнодіючі, легкозаймисті, наркотичні 

та нарковмисні речовини, речовини з різким запахом та вираженою дратівною 

дією;  

2.2.7 Проходити до приміщення з домашніми чи хижими тваринами та птицею, 

крім собак-поводирів, візками; 

2.2.8 Вносити і виносити без дозволу адміністрації Університету інвентар, 

устаткування, матеріали і прилади з аудиторій, лабораторій закладу вищої 

освіти; 

2.2.9 Розповсюджувати на території і в приміщеннях Університету друковану 

продукцію будь-якої форми і змісту без дозволу адміністрації; 

2.2.10 Створювати ситуації, які загрожують фізичному та моральному здоров’ю 

особистості, її добробутові. 

 

3. Права та обов’язки здобувачів освіти 

 

3.1. Здобувачі освіти (студенти) Університету відповідно до Статуту 

Університету та правил внутрішнього трудового розпорядку мають право на:  

1) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;  

2) трудову діяльність у позанавчальний час;  

3) безоплатне користування бібліотекою, музеями, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами Університету;  

4) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з 

використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, 

зумовлені станом здоров я (для осіб з особливими освітніми потребами);  

5) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою 

базами Університету;  

6) захист від будь яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, 

булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою; 

7) канікулярну відпустку відповідно Закону України «Про вищу освіту».  

3.2. Здобувачі вищої освіти, які навчаються в Університеті, зобов’язані:  

1) дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього 

розпорядку Університету;  

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,  

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;  

3) поважати, права, свободи честь, гідність та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 
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4) сприяти формуванню комфортного освітнього середовища, атмосфери довіри, 

порядності і взаємоповаги в академічному співтоваристві; 

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

оточуючих, довкілля; 

6) виконувати накази і розпорядження адміністрації; 

7) дотримуватися норм мовного етикету, правил ділової письмової та усної 

комунікації, а також електронного спілкування; 

8) дбайливо ставитися до майна Університету; 

9) утримуватися від поширення неправдивої та/або неперевіреної інформації про 

Університет або інших учасників освітнього процесу; утримуватися від 

розкриття конфіденційної інформації та персональних даних інших осіб; 

10) повідомляти ректора Університету 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; 

11) дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та принципу 

академічної доброчесності; 

12) при відсутності на заняттях з поважних причин не пізніше наступного дня 

повідомити про це декана факультету. 

  

 4. Заохочення та стягнення 

 

4.1. За успіхи в навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та 

громадському житті Університету, за узгодженням з профспілковим комітетом 

студентів та органом студентського самоврядування, до студентів 

застосовуються такі заохочення:  

– оголошення подяки;  

– нагородження грамотою, коштовним подарунком, грошовою премією;  

– установлення іменних стипендій;  

– занесення на Дошку пошани; 

– тощо.  

4.2. Заохочення оголошується наказом ректора Університету чи розпорядженням 

декана факультету та доводиться до відома працівників і студентів.  

4.3. За порушення Правил до студентів застосовуються такі заходи 

дисциплінарного впливу: 

– усне зауваження директора декана факультету;  

– оголошення догани по деканату;  

– оголошення догани по Університету;  

– виселення з гуртожитку;  

– відрахування з Університету.  

4.4. Стягнення оголошуються наказом ректора Університету чи розпорядженням 

декана факультету, за узгодженням з профспілковим комітетом студентів і 

органом студентського самоврядування та доводиться до відома студента. 

 

 



5 
 

5. Прикінцеві положення 

 

 5.1. Правила ухвалюються рішенням вченої ради університету й вводяться в дію 

наказом ректора. 

5.2. Зміни й доповнення вносяться за рішенням вченої ради університету й 

вводяться в дію наказом ректора. 

5.3. Правила вступають у дію з моменту ухвалення вченою радою університету. 


