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Загальні правила поведінки на території і в приміщеннях Університету 
1. Учасники освітнього процесу Університету повинні дотримуватись 
встановлених правил поведінки, тиші та громадського порядку, не вчиняти дій, 
які порушують особисті немайнові права особи, можуть загрожувати особистій 
безпеці, життю та здоров’ю інших осіб. 
2. Учасники освітнього процесу Університету зобов’язані 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, суперечить вимогам 
суспільної моралі, (майки, шорти), мати на одязі надписи із закликами до 
насильства, релігійної, міжрасової та міжнаціональної ворожнечі, непристойні 
заклики та образливі надписи. 
3. Не допускається присутність на території та в приміщеннях Університету 
осіб у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, з прихованим обличчям, з 
вогнепальною та холодною зброєю, легкозаймистою сумішшю, із плакатами та 
транспарантами, що містять у собі протизаконні гасла або заклики, а також з 
гучномовцями та пристроями, що посилюють звук. 
4. На території Університету забороняється: палити та вживати наркотичні 
засоби; нецензурно висловлюватись або вживати слова, які ображають честь та 
гідність громадян; знаходитися у робочих кабінетах за відсутності працівників 
Університету; використовувати приміщення Університету як житло; 
перешкоджати роботі працівників Університету; пошкоджувати будівлі, майно та 
обладнання Університету; 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; проходити до приміщення з собаками, котами, 
іншими домашніми чи хижими тваринами та птицею, крім собак-поводирів, 
візками, індивідуальними механічними пересувними засобами. 
5. Фото та відеозйомка на території та в приміщеннях Університету, у тому 
числі приміщень, персоналу, студентів, здійснюється лише з дозволу 
керівництва Університету та особи, яку знімають. 

 
Здобувач вищої освіти  зобов'язаний: 

1. Дотримуватися законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку 

Університету. 



2. Виконувати навчальний план у визначені строки і відповідно до встановлених 

графіків. 
3. Відвідувати заняття, вчасно інформувати керівництво КиМУ щодо 

неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати  заліки та 

іспити, виконувати індивідуальні завдання на умовах, що визначені наказами 

президента університету. 
4. Дотримуватися загальноприйнятих правил та норм поведінки. 
5. Дотримуватися вимог і правил проживання в гуртожитку, своєчасно 

здійснювати оплату за мешкання в ньому. 
6. Утримуватися від дій чи бездіяльності, якими може бути заподіяно шкоду 

Університету або його діловій репутації. 
7. Бережно ставитися до майна Університету. 

 
Відповідальність за порушення Правил 

1. За невиконання цих Правил і порушення Правил внутрішнього розпорядку 

Університету, керівник структурного підрозділу/президент Університету може 

накласти дисциплінарне стягнення на здобувача або президент Університету 

може відрахувати його з Університету. 
2. У разі допущення здобувачем пропусків занять без поважних причин допуск 

такої особи до сесії здійснюється тільки після платного відпрацювання нею 

пропущених навчальних занять. Конкретний розмір оплати за відпрацювання 

пропущених занять встановлюється наказом президента Університету. 
3. За наявності фінансової або академічної заборгованості Здобувач до сесії не 

допускається. 
4. За наявності академічної заборгованості наприкінці навчального року, 

Здобувач підлягає відрахуванню або залишенню на повторний курс навчання. 
5. У разі розкрадання, умисного знищення або псування матеріальних цінностей 

Університету, бібліотечного фонду Здобувач притягується до дисциплінарної 

відповідальності, а також матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну 

Університету, розмір якої визначається наказом президента. 
6. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності, відрахування з 

Університету встановлюється чинним законодавством України, Статутом, 

Правилами внутрішнього розпорядку Університету та цими Правилами.  
7. Здобувач може  бути  відрахований з КиМУ наказом Президента за: 

 невиконання навчального плану, незадовільного оволодіння 

освітньою програмою або наявність академічної  заборгованості; 
 невнесення оплати за надання освітніх послуг впродовж одного 

навчального семестру або п’яти місяців; 
 порушення дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку 

Університету; 
 невідвідування навчальних занять без поважних причин; 



 за недотримання вимог і правил проживання в гуртожитку, а також 

за несвоєчасну оплату за проживання в гуртожитку; 
 призначення судом покарання, пов’язаного з позбавленням або 

обмеженням волі; 
 вчинення протиправних дій (адміністративне правопорушення та 

інше); 
 завдання шкоди діловій репутації  Університету; 
 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 


