
 

 

ПРАВИЛА 

 ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Правила поведінки здобувачів вищої освіти в Національному 

університет цивільного захисту України (далі – Правила) розроблені  

відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову 

і науково-технічну діяльність», «Кодексу цивільного захисту України», Закону 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 

інших нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та Статуту Національного університету цивільного 

захисту України. 

1.2. Правила визначають загальні норми поведінки в Національному 

університеті цивільного захисту України та відокремленому структурному 

підрозділі − Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України (далі – НУЦЗ 

України) та є обов’язковими для виконання здобувачами освіти, науково-

педагогічним працівниками, працівниками та відвідувачами НУЦЗ України. 

 

2. Ключові поняття 

2.1. Професійна етика – це кодекс правил, що визначає поведінку 

спеціаліста у службовій обстановці, норми, які відповідають існуючим 

законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням, 

стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності 

за виконання професійних обов'язків. 

2.2. Трудова дисципліна – забезпечення правопорядку у сфері праці, у 

тому числі чітке виконання посадовими особами, іншими працівниками 

покладених на них обов’язків у межах своїх повноважень.  

2.3. Службова дисципліна – бездоганне та неухильне виконання особами 

рядового і начальницького складу службових обов'язків, установлених 

Кодексом цивільного захисту України, Статутом, Положенням та іншими 

нормативно-правовими актами та контрактом про проходження служби в 

органах і підрозділах цивільного захисту. 

2.4. Учасники освітнього процесу – наукові і науково-педагогічні 

працівники; здобувачі вищої освіти курсанти, студенти, слухачі, здобувачі 

наукового ступеня), абітурієнти; фахівці-практики, роботодавці, які 

залучаються до освітнього процесу; працівники НУЦЗ України. 
 

3. Загальні правила поведінки  

3.1. Учасники освітнього процесу, інші працівники та відвідувачі 

НУЦЗ України зобов’язані: 



дотримуватися вимог законодавства України, Статуту Університету, 

Порядку організації служби та забезпечення внутрішнього порядку в 

Університеті, Політики попередження і боротьби з переслідуванням, 

сексуальним домаганням і зловживанням владою в Університеті, а також 

нормативно-правових актів Університету; 

дотримуватися моральних норм та правил етичної поведінки; 

відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно й сумлінно 

виконувати необхідні навчальні та дослідницькі завдання; 

своєю діяльністю сприяти збереженню, розвитку і популяризації 

освітніх та наукових традицій і цінностей Університету, а також – 

примноженню традицій та позитивної репутації Університету; 

не чинити правопорушень, сприяти запобіганню й викоріненню різних 

видів порушень іншими особами в навчальній, викладацькій, науковій та 

інших видах діяльності, бути нетерпимими до них; 

поважати права і свободи людини, честь, гідність та особисту 

недоторканність особи, незважаючи на її стать, вік, матеріальний стан, 

соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні 

переконання; 

спілкуватися в університетському середовищі державною мовою, 

піклуватися про культуру власної мови та мови здобувачів освіти та колег; 

не розповсюджувати та запобігати розповсюдженню інформації, яка є 

неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, такою, що 

ображає людину або може завдати шкоди репутації Університету; 

сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між 

науковими, науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти, 

підтримувати атмосферу довіри, відповідальності та взаємодопомоги в 

університетському співтоваристві; 

вести здоровий та активний спосіб життя, дотримуватися правил 

особистої гігієни, бути охайним і акуратним; 

допомагати учасникам освітнього процесу, які опинилися в складних 

життєвих обставинах; 

підтримувати чистоту й порядок на території НУЦЗ України, дбайливо 

ставитися до майна Університету. 

3.2. Особам, які перебувають на території НУЦЗ України забороняється:  

порушення норми Конституції та законодавства України (Про освіту), а 

також нормативно-правових актів Університету; 

навмисно перешкоджати навчальній, науковій, науково-педагогічній чи 

творчій діяльності; 

запізнення або пропуски освітнього процесу в Університеті без поважної 

причини; 

вживання наркотичних речовин, розпивання алкогольних напоїв та 

паління на території Університету й гуртожитків; 

мати при собі колючі, ріжучі та колючі 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;  

прояви різних форм агресії, сексуальних домагань, дискримінації, будь 

яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування) та зловживання 

владою в Університеті; 

участь в азартних іграх під час освітнього процесу та на робочому місці; 

поширення неправдивої та компрометуючої інформації про учасників 

освітнього процесу; 

перевищення повноважень під час навчання, науково-педагогічної та 

творчої діяльності або проведення наукових досліджень; 

використання службових і родинних зв’язків з метою отримання 

нечесної переваги в навчальній, науковій та творчій діяльності; 

ведення в Університеті політичної, релігійної чи іншої пропаганди, а 

також примус до сповідання або відмови сповідувати релігії під час навчання 

та творчої діяльності, до участі в релігійних обрядах і святах, участі в 

діяльності й заходах релігійних об’єднань і об’єднань, діяльність яких 

спрямована на розповсюдження ідеології; 

використання символіки Університету або його структурних підрозділів 

у заходах, не пов’язаних із діяльністю Університету; 

завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально 

технічній базі Університету; 

недотримання правил співжиття на території гуртожитків 

НУЦЗ України, 

порушення дисципліни, допущення непристойної поведінки на території 

НУЦЗ України та гуртожитків. 

 
4. Права та обов’язки здобувачів вищої освіти 

4.1. Здобувачі вищої освіти мають права та обов’язки, визначені 

законодавством, Статутом та нормативними документами НУЦЗ України, 

зокрема, здобувачі вищої освіти зобов’язані: 

виконувати навчальний план у терміни, визначені графіком освітнього 

процесу; 

відвідувати заняття за затвердженим індивідуальним навчальним 

планом; 

дотримуватися вимог академічної доброчесності; 

вчасно інформувати керівництво НУЦЗ України про неможливість з 

поважних причин відвідувати заняття, складати (повторно складати) заліки та 

іспити, виконувати контрольні роботи тощо. 

4.2. Здобувачі вищої освіти мають право на:  

вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти; 

безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним 

місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 

законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; 

безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами закладу вищої освіти; 



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); 

користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

оздоровчою базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом 

закладу вищої освіти; 

 забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк 

навчання у порядку, встановленому законодавством; 

участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 

для публікації; 

участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 

мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, 

у встановленому законодавством порядку; 

участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, побуту, оздоровлення; 

внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 

участь у громадських об’єднаннях; 

участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу вищої 

освіти, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради закладу вищої освіти, 

органів студентського самоврядування; 

вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш 

як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного 

рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають 

право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів 

вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи 

підрозділу; 

навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої 

освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; 

академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 

отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на 

денній формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, докторантурі, 

інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків; 

академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 

прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 



захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 

безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання 

виробничих функцій згідно із законодавством; 

канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів 

на навчальний рік; 

отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої 

освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх посадових 

осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 

інфраструктури закладу вищої освіти відповідно до медико-соціальних 

показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. 

4.3. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою 

навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право 

на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому 

законодавством порядку. 

4.4. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою 

навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними 

(юридичними) особами. 

4.4. Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам) закладу 

вищої освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

4.6. Студенти (курсанти) закладу вищої освіти з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти (курсанти) 

закладу вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної 

стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії. 

4.7. Академічні стипендії призначаються особам, які досягли значних 

успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, 

встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка студентів (курсантів), які 

мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється вченою 

радою закладу вищої освіти у межах визначеного Кабінетом Міністрів 

України загального відсотка студентів (курсантів), які мають право на 

отримання академічних стипендій, та стипендіального фонду. 

4.8. Здобувачі вищої освіти зобов’язані:  

дотримуватися вимог законодавства, Статуту, Порядку організації 

служби та забезпечення внутрішнього порядку в Університеті та Положення 

про організацію освітнього процесу в Університеті; 

виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями;  

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для 

відповідного рівня вищої освіти результатів навчання;  



поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, поважати їхні права та свободи, честь та гідність, 

дотримуватися етичних норм;  

сприяти формуванню комфортного освітнього середовища, атмосфери 

довіри, порядності і взаємоповаги в академічному співтоваристві; надавати 

підтримку здобувачам вищої освіти молодших курсів в процесі адаптації до 

умов навчання;  

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

оточуючих, довкілля;  

виконувати накази і розпорядження керівництва НУЦЗ України;  

виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями;  

дотримуватися норм мовного етикету (зберігати чистоту мови, не 

вживати нецензурну лексику, образливі вислови), правил ділової письмової та 

усної комунікації, а також електронного спілкування;  

дбайливо ставитися до майна НУЦЗ України;  

дотримуватися чистоти та порядку в навчальних корпусах, гуртожитках, 

на території НУЦЗ України, брати участь у облаштуванні благоустрою;  

дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та принципу 

академічної доброчесності;  

під час навчальних занять дотримуватись дисциплінарних правил 

(забороняється запізнюватись на заняття; не допускаються сторонні розмови 

(в тому числі по мобільному телефону) або інший шум, що заважає 

проведенню занять; виходити з аудиторії рід час заняття допускається лише з 

дозволу викладача; сумлінно ставитися до всіх форм контролю знань, вмінь та 

навичок (компетенцій); вимикати під час проведення занять та проведення 

різних форм контролю знань телефони та інші гаджети).  

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в 

Університеті здійснюється відповідно до Положення про запобігання, 

виявлення та реагування на випадки булінгу (цькування) в Національному 

університеті цивільного захисту України. 

5.2. Отримання та розгляд скарг щодо проявів сексуальних домагань, 

переслідування, дискримінації та зловживанням владою здійснюється 

Комісією з попередження і боротьби з переслідуванням, сексуальними 

домаганнями, дискримінацією та зловживанням владою в університеті. 

5.3. Правила поведінки здобувачів вищої освіти в Національному 

університет цивільного захисту України розміщуються на офіційному веб-

сайті Університету.  

5.4. За порушення Правил здобувачі вищої освіти можуть бути 

притягнуті до дисциплінарної відповідальності. 

 

 


