
ПРОЕКТ

КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА 
ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ»

І. Загальні положення

Кодекс честі студента – це звід морально-етичних норм та правил, що визначають 
стандарт  поведінки  студентів  ТОВ  «Бердянський  університет  менеджменту  і  бізнесу» 
(далі  Університет)  протягом  усього  терміну  навчання.  Правила  Кодексу  базуються  на 
переконанні,  що чесність у житті та навчанні кожного студента покращує якість життя 
всіх  студентів.  Метою  впровадження  Кодексу  честі  в  Університеті  є  створення  для 
студентів оточення, в якому всі мають відповідальність за свої дії в особистому житті та 
навчанні. 

Кодекс честі розроблений з урахуванням досвіду і зразків кращих університетів 
світу й України.  Статті  Кодексу відповідають загальнолюдським цінностям і  мають на 
меті  сприяти  формуванню  студентів  Університету  як  духовно  зрілих  особистостей  і 
активних членів суспільства з розвиненим почуттям відповідальності за свою поведінку та 
вчинки. 

Кодекс честі  студента  ТОВ «Бердянський університет менеджменту і  бізнесу» 
приймається Конференцією студентів Університету і вступає в дію після його офіційного 
ухвалення Вченою радою. 

ІІ. Принципи Кодексу честі

2.1. Чесність
Студент Університету завжди поводиться чесно та гідно, уникає брехні та будь-якої 

діяльності,  що  пов’язана  з  обманом  і  нечесністю,  не  підроблює  та  не  використовує 
підроблених документів.

2.2. Законність 
Студент Університету суворо дотримується приписів законів України та стимулює 

до цього інших.
2.3.Ввічливість 
Студент  Університету  привітно,  чемно  та  доброзичливо  поводить  себе  з  іншими 

людьми.
2.4. Толерантність 
Студент Університету з повагою та терпимістю ставиться до інших думок, поглядів, 

переконань, тощо.
2.5. Добросовісність 
Студент Університету добросовісно, сумлінно та чесно виконує свої обов’язки.
2.6. Відповідальність 
Студент Університету бере на себе відповідальність за результати своєї діяльності, 

виконує взяті на себе зобов’язання. 
2.7. Шанобливість 



Студент  Університету  з  повагою  ставиться  до  науково-педагогічних  та  інших 
співробітників Університету, інших студентів, вшановує історію Університету та людей, 
які зробили внесок у його розвиток.

2.8. Справедливість 
Студент  Університету  неупереджено  ставиться  до  всіх  членів  університетської 

громади, об’єктивно оцінює результати навчальної, наукової та трудової діяльності. 
2.9. Партнерство і взаємодопомога
Студент  Університету  у  своїй  навчальній  діяльності  орієнтується  на  партнерську 

взаємодію.
2.10 Взаємоповага 
Студент Університету шанобливо ставиться до всіх членів університетської громади, 

незалежно від віку, статі та статусу. 
2.11. Безпеки та добробуту
Студент Університету піклується  про безпеку та добробут  в  стінах Університету, 

уникає  дій,  що  можуть  призвести  до  виникнення  загрози  життю,  здоров’ю  та  майну 
університетської громади загалом та кожного члена зокрема. 

Студент  Університету усвідомлює та пишається  своїм званням,  підтверджує  його 
своєю  свідомою  діяльністю  та  поведінкою,  є  високоосвіченою  та  ерудованою 
особистістю, прикладом працелюбності та лідерства. 

ІІІ. Обов’язки та права студентів Університету

1. Студент Університету зобов’язаний:
3.1.1.  Дотримуватися  Конституції  і  законів  України,  прав  і  свобод  людини  і 

громадянина України, вимог Статуту Університету.
3.1.2.  Дотримуватися  етичних  норм та  правил  поведінки  у  спілкуванні  з  іншими 

студентами, викладачами та співробітникам Університету.
3.1.3.  Відповідально  ставитися  до  своїх  обов’язків,  вчасно  та  добросовісно 

виконувати завдання, передбачені навчальними програмами та планами.
3.1.4.  Відвідувати  усі  лекційні  та  практичні  заняття,  що  передбачені  навчальним 

планом.
3.1.5. Своїм добросовісним навчанням, науковим натхненням та гідною поведінкою 

берегти та примножувати найкращі традиції Університету.
3.1.6. Дотримуватися принципів та правил академічної доброчесності: 
- сумлінно та самостійно (крім випадків,  які санкціоновано передбачають групову 

роботу) виконувати навчальні та дослідницькі завдання;
- поважати наукові та навчальні здобутки інших;
- посилатися на джерела, з яких береться інформація, незалежно від того, в якому 

вигляді вона опублікована – в електронному чи паперовому;
-  у  разі  виникнення  труднощів  під  час  виконання  навчальних  чи  дослідницьких 

завдань звертатися за санкціонованою допомогою до викладачів та наукових керівників;
- робити оригінальну роботу для кожної дисципліни;
- використовувати у науковій та навчальній діяльності тільки надійні та достовірні 

джерела інформації;
-  нагадувати  іншим  студентам  про  неприпустимість  порушення  академічної 

доброчесності.
3.1.7. Шанобливо ставитися до надбань, майна Університету, підтримувати чистоту і 

порядок у корпусах Університету та на прилеглій території.
3.1.8. Сприяти розвитку позитивної репутації Університету, захищати його інтереси, 

бути патріотом Університету.



3.1.9.  Сприяти  попередженню  і  викоріненню  різних  видів  порушень  під  час 
навчально-виховного  процесу,  в  тому  числі  не  використовувати  заборонені  допоміжні 
засоби під час проведення контрольних заходів у навчальному процесі.

3.1.10. Поважати честь та гідність особи, незважаючи на її стать, вік, матеріальний 
стан, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні переконання, не 
допускати проявів дискримінації у стосунках.

3.1.11. Виявляти толерантність і повагу до звичаїв і традицій студентів, викладачів 
та співробітників Університету інших національностей та релігійних конфесій.

3.1.12. Сприяти створенню та розвиткові партнерських відносин між викладачами та 
студентами Університету.

3.1.13.  Виконувати  та  шанобливо  ставитися  до наказів,  розпоряджень  Ректора  та 
інших вповноважених керівних працівників Університету.

3.1.14.  Дотримуватися  охайного  та  стриманого  стилю  у  зовнішньому  вигляді; 
вимикати мобільні телефони або переводити їх у беззвучний режим під час навчального 
процесу.

3.1.15. Вести здоровий та активний спосіб життя, дотримуватись правил особистої 
гігієни, бути акуратним.

2. Студент Університету зобов’язаний уникати:
3.2.1. Поведінки, яка може завдати шкоди Університету та його репутації.
3.2.2.  Невиконання  вимог  посадових  осіб  та  науково-педагогічних  працівників 

Університету.
3.2.3. Будь-якого порушення вимог академічної доброчесності.
3.2.4.  Вживання,  виготовлення  чи  розповсюджування  будь-яких  наркотичних 

речовин та алкогольних напоїв. 
3.2.5. Використання, володіння чи зберігання зброї в межах приміщень Університету 

чи діяльності, організованої Університетом.
3.2.6. Використовування нецензурних виразів у спілкуванні.
3.2.7.  Паління  в  неналежних  місцях  (у  навчальних  корпусах,  на  прилеглій  до 

Університету території).
3.2.8. Порушення загальноприйнятих норм моралі, включаючи аморальну поведінку 

в громадських місцях.
3.2.9. Наклепів на інших студентів та викладачів.
3.2.10. Брутальності та нахабства у поведінці.
3.2.11. Різних форм публічного прояву агресії.
3.2.12. Сексуальних домагань.
3.2.13. Участі у будь-якій діяльності, що пов’язана з оманою, нечесністю.
3.2.14. Прохання про сприяння, надання або отримання допомоги від третіх осіб при 

складанні будь-якого виду підсумкового контролю.
3.2.15. Здачі для оцінювання письмових робіт, що не виконані особисто.
3.2.16. Спізнення на навчальні заняття або пропусків без поважної на те причини.
3.2.17. Пошкодження власності Університету чи власності, яка перебуває у віданні 

Університету, власності його членів або гостей. 
3.2.18. Недозволене використання університетського обладнання чи можливостей. 
3.2.19.  Комп’ютерних  порушень:  вандалізм,  включно  із  фізичним  пошкодженням 

програмного  забезпечення,  баз  даних;  крадіжка  програмного  забезпечення,  баз  даних; 
поширення  спаму,  вірусів,  використання  електронної  скриньки  для  заподіяння  шкоди 
будь-якій  особі  чи  організації;  не  уповноважений  доступ  до  систем;  не  уповноважене 
використання чи заволодіння програмним забезпеченням та  базами інформації;  умисне 
спотворення,  знищення,  крадіжка програмного забезпечення чи баз  даних,  включно не 
уповноважене  копіювання  програм,  які  перебувають  під  охороною  авторського  права; 



використання  програм,  які  можуть  зашкодити  нормальній  роботі  комп’ютерів  в 
Університеті. 

3.2.20. Поширення неправдивої інформації, розповсюдження негативних чуток про 
Університет, навчальний процес, викладачів та студентів.

3.2.21. Передавання стороннім особам студентського або читацького квитка, інших 
документів та матеріалів Університету.

3.2.22. Іншої негідної поведінки, що визнана законодавством України протиправною.

3. Студент Університету має право:
3.3.1.  На  участь  в  обговоренні  та  вирішенні  питань  удосконалення  навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення.
3.3.2.  На  толерантне  ставлення,  повагу  та  розуміння  до  себе  з  боку  студентів, 

викладачів, працівників Університету.
3.3.3. На інформацію про навчальний процес в Університеті.
3.3.4.  На  особисту  таємницю  щодо  успішності,  яка  є  його  конфіденційною 

інформацією.
3.3.5.  Бути  учасником  та  очолювати  органи  студентського  самоврядування, 

громадських та професійних об’єднань.
3.3.6. На об’єктивну оцінку своїх знань викладачем.
3.3.7.  На  безкоштовне  користування  бібліотекою,  інформаційними  фондами, 

послугами навчальних, наукових та інших підрозділів Університету.
3.3.8.  Брати  участь  у  науково-дослідних  роботах,  конференціях,  симпозіумах, 

виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій.
3.3.9.  Отримувати  від  структурних  підрозділів  Університету  інформацію  щодо 

ситуації на ринку праці.

ІV. Санкції, передбачені за порушення кодексу

Студенти  ТОВ  «Бердянський  університет  менеджменту  і  бізнесу»  зобов’язані 
знати  Кодекс  честі  студента.  Незнання  Кодексу  або  нерозуміння  його  норм  не  є 
виправданням неетичної  поведінки.  Зараховані  на  перший курс  студенти  Університету 
ознайомлюються з Кодексом честі в обов’язковому порядку. 

Невиконання  Кодексу  честі  для  студента  передбачає  призначення  викладачем 
академічних  санкцій  (зниження  оцінки,  втрата  довіри  до  студента).  У разі  повторного 
порушення студентом Кодексу честі розгляд порушення відбувається на студентській раді 
Університету,  яка  призначає  неакадемічні  санкції  (повчальна  лекція,  семінар  з  етики, 
зауваження, дисциплінарне попередження, відшкодування, дисциплінарне випробування, 
пропозиція  адміністрації  щодо  винесення  догани  або  виключення  з  Університету, 
випробувальний  термін  з  певними  умовами  з  записами  у  характеристику  студента). 
Призначаючи  неакадемічні  санкції  враховується  ступінь  провини,  обставини,  що 
пом’якшують  або  погіршують  провину,  факти  попередніх  порушень  (якщо  є).  Санкції 
повинні бути співвідносними із ступенем тяжкості порушення, повторне вчинення тягне 
за собою суворіше покарання. 

Зміни  та  доповнення  до  Кодексу  честі  вносяться  винятково  за  рішенням 
Конференції студентів ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу».


