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1. Призначення та галузь використання 

1.1. Кодекс честі студента – це основний нормативний документ, у якому 

визначаються принципи та морально-етичні правила поведінки студентів 

університету, відповідальність за порушення норм та положень Кодексу. 

1.2. Цій документ є обов’язковим для використання студентами у період 

навчання в університеті. 

1.3. Зміст документу не суперечить державним та галузевим стандартам 

щодо вищої освіти в Україні. Його розробка здійснювалась з урахуванням вимог 

документів системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», розроблених 

відповідно до вимог стандарту «Система управління якістю. Вимоги» (ISO 

9001:2015). 

1.4. Введення даного документа в дію здійснюється з моменту його 

затвердження. У разі виникнення необхідності документ підлягає перегляду. 

Пропозиції щодо внесення змін у зміст документу можуть вносити проректор з 

науково-педагогічної діяльності, студентський омбудсмен, студентська рада. 

Перегляд змісту документу з врахуванням запропонованих змін здійснює 

начальник відділу забезпечення якості діяльності. Первинний документ й 

актуалізовані його варіанти затверджує ректор університету. 

1.5. Кодекс честі студента є конфіденційним документом. Можливості 

його копіювання визначає перший проректор. 

 

2. Нормативні посилання 

Викладені в положенні принципи і рекомендації, розроблені відповідно до: 

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

доповненнями). 

Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-19). 

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

Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 2016 р. 

Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 рр., 2017 р. 

Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р. 

Положення про запобігання випадків академічного плагіату. ДПСЯ ПД – 9-

8.5.1-198-53-1. 

 

3. Скорочення 

ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі». 

ДПСЯ – документ і процедури системи якості, розроблені відповідно до 

вимог системи стандартизації України і системи якості ПУЕТ, які встановлюють 

комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації та до процесу 
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управління ним в університеті і затверджені ректором університету.  

Кодекс честі студента – Кодекс. 

Комісія з етики – Комісія. 

 

4. Мета  
Метою даного документу є визначення основних вимог щодо поведінки 

студентів, їх відповідальності в період навчання в університеті. 
 

5. Відповідальність 
5.1. Загальну відповідальність за впровадження вимог даного документу 

несе перший проректор. 

5.2. Відповідальність за доведення вимог Кодексу честі до студентів 

покладається на проректора з науково-педагогічної діяльності, студентського 

омбудсмена, директора (декана) інституту (факультету), кураторів академічних 

груп, студентську раду університету (інституту, факультету).  

5.3. Відповідальність за своєчасну актуалізацію даного документу 

покладається на проректора з науково-педагогічної діяльності, студентського 

омбудсмена, студентську раду, Комісію з етики та начальника відділу 

забезпечення якості діяльності університету.  
 

6. Загальні положення 

6.1. Кодекс честі студента – це комплекс моральних та етичних положень, 

якими керується студент в особистій та громадській поведінці протягом всього 

терміну навчання у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

6.2. Норми цього Кодексу є обов’язковими для всіх студентів університету, 

незалежно від місця перебування, курсу навчання, віку, особистих рис характеру, 

релігійних уподобань або політичних переконань, належності до певної мовної, 

етнічної, расової групи, сексуальної орієнтації тощо.  

6.3. Університет визнає духовний, інтелектуальний, моральний та творчий 

розвиток особистості як пріоритет цінностей найвищого рівня, що вимагає від 

кожного студента визнання та підтримки такої благородної мети. 

6.4. Цей Кодекс не спрямований на детальну регламентацію кожного кроку 

студента. Кодекс честі студента також не можна інтерпретувати як вичерпний 

перелік дозволів та заборон або етичних чи моральних принципів, які вже 

регламентовані правом або визнаються суспільством як загальновідомі.  

6.5. Перелічені у Кодексі етичні норми спрямовані насамперед на 

створення здорового морального клімату взаємовідносин між учасниками 

освітнього процесу в університеті. Тому будь-яке положення цього Кодексу не 

може інтерпретуватися як спроба втручання у приватне життя особистості або 

спроба регламентації сфери приватних відносин.  

6.6. Цей Кодекс є невід’ємною частиною контрактів (договорів), які 

укладаються між університетом, з одного боку, та студентами, з іншого боку. 
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Порушення норм та зобов’язань, які випливають з цього Кодексу, може стати 

підставою для перегляду умов або дострокового припинення вищезазначених 

контрактів або договорів.  

6.7. Кодекс честі студента  затверджується вченою радою за попереднім 

схваленням на засіданні студентської ради університету.  

6.8. Кодекс не підмінює собою інших нормативних документів, які діють в 

ПУЕТ. 

 

7. Принципі Кодексу 

7.1. Студенти університету зобов’язані дотримуватися таких принципів: 

Принцип законності. У своїй діяльності студенти повинні дотримуватися 

законів України, а також заохочувати інших поважати й неупереджено 

застосувати їх. 

Принцип чесності та порядності. В освітній, науковій та практичній 

діяльності студенти зобов’язані діяти чесно, бути відвертими й у жодному разі не 

допускати використання неправдивих тверджень. 

Принцип взаємної довіри. Атмосфера довіри заохочує вільний обмін 

ідеями та інформацією в університетському середовищі, сприяє співпраці та 

продукуванню нових ідей, позбавляє страху щодо привласнення іншими 

результатів чужої діяльності. 

Принцип ввічливості та толерантності. Студенти з повагою та 

доброзичливістю ставляться до інших осіб університетської спільноти, їхніх 

думок, поглядів, переконань тощо. 

Принцип справедливості та об’єктивності. Взаємини між членами 

університетської спільноти мають ґрунтуватися на неупередженому  ставленні 

один до одного, об’єктивній оцінці результатів освітньої, наукової та іншої 

діяльності, спроможності розглядати дискусійні питання неупереджено, не 

беручи до уваги особисті уподобання чи вигоди. 

Принцип компетентності й професіоналізму. Студенти зобов’язані 

постійно підвищувати свій науковий і освітній рівні, розвивати загальні та 

фахові компетентності. 

Принцип добросовісності та відповідальності. Студенти відповідають за 

результати своєї діяльності, добросовісно виконують взяті на себе зобов’язання. 

Принцип партнерства та взаємодопомоги. З метою підвищення якості 

результатів освітньої, наукової та іншої діяльності представники 

університетської студентської громади орієнтуються на суб’єкт-суб’єктну або 

партнерську взаємодію. 

Принцип взаємоповаги. Повага в університетському середовищі має бути 

взаємною, що передбачає виявлення її як до себе, так і до інших, незалежно від 

віку, статі, статусу. 

Принцип безпеки та добробуту університетської громади. Студенти  

мають піклуватися про дотримання безпеки й добробуту в стінах університету. 

Діяльність студентів не повинна приводити до виникнення загроз їхньому 
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життю, заподіяння шкоди здоров’ю та майну університетської громади загалом і 

кожного члена зокрема. 

Принцип шанобливості. Студенти зобов’язані шанувати історію 

університету, осіб, які зробили значний внесок у його розвиток і осіб, що 

забезпечувають його конкурентоспроможність. 

 

8. Морально-етичні норми поведінки 

8.1. Гідним для студентів університету є визнання загальнолюдських 

цивілізаційних цінностей, норм права, моралі та етики, що передбачає: 

- дотримання вимог законодавства України та внутрішніх 

нормативних документів університету, не вчинення правопорушень і не 

сприяння їхньому скоєнню іншими особами; 

- дотримання моральних норм та правил етичної поведінки; 

- відповідальне ставлення до своїх обов’язків, вчасне та сумлінне 

виконання необхідних навчальних, дослідницьких та інших завдань; 

- дотримання принципів та правил академічної чесності; 

- сприяння збереженню та примноженню славних традицій 

університету; 

- сприяння формуванню та розвитку позитивного іміджу університету. 

- попередження й викорінення різних видів порушень під час 

освітньої, наукової та інших видів діяльності; 

- повагу до честі, гідності та особистої недоторканості особи, 

незважаючи на її стать, вік, матеріальний стан, соціальне становище, расову 

приналежність, релігійні, політичні та інші переконання; 

- сприяння становленню та розвитку партнерських відносин між 

науково-педагогічними працівниками, співробітниками та студентами 

університету; 

- здоровий та активний спосіб життя, дотримання правил особистої 

гігієни, охайності та акуратності 

- підтримку атмосфери довіри, відповідальності та взаємодопомоги в 

університетському співтоваристві; 

- допомогу студентам та співробітникам університету, що опинилися у 

складних життєвих обставинах; 

- підтримку чистоти і порядку на території університету, дбайливе 

ставлення до майна та ресурсів університету; 

- підвищення престижу університету власними досягненнями у 

навчанні, науці, спорті, художній самодіяльності тощо; 

- запобігання виникненню у своїй діяльності конфлікту інтересів. 

8.2. Неприйнятним для студентів університету є: 

- вживання, виготовлення й поширення наркотичних речовин, 

розпивання алкогольних напоїв та куріння в громадських місцях; 

- порушення норм моралі, зокрема негідне поводження у громадських 

місцях та вживання ненормативної лексики; 
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- поширення неправдивої та компрометуючої інформації про інших 

студентів, науково-педагогічних працівників і співробітників; 

- отримання або пропонування винагород за несправедливе отримання 

будь-яких переваг у навчальній, дослідницькій чи іншій діяльності 

(хабарництво); 

- навмисне нанесення шкоди роботі інших студентів, науково-

педагогічних працівників або співробітників;  

- агресія проти інших осіб, сексуальні домагання, участь в азартних 

іграх; 

- участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю 

підробка та використання підроблених документів, що мають відношення до 

навчання в університеті; 

- видавання результатів чужої праці за свої під час здійснення 

навчальної, наукової та іншої діяльності; 

- використання службових і родинних зв’язків з метою отримання 

нечесної переваги у навчальній, науковій та іншій діяльності; 

- завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-

технічній базі університету; 

- використання без дозволу ректорату (деканату) символіки 

університету, інституту (факультету) у різноманітних заходах, не пов’язаних з 

діяльністю університету; 

- недотримання правил проживання на території університету та 

гуртожитків, що заважає іншим особам; 

- здійснення або заохочення будь-яких спроб, спрямованих на те, щоб 

за допомогою нечесних і негідних методів отримати певну перевагу, вплинути на 

зміну отриманої академічної оцінки тощо; 

- перевищення повноважень під час навчальної, наукової або іншої 

діяльності;   

- вчинення дій, що перешкоджають здійсненню навчального чи 

науково-дослідницького процесу. 

 

9. Політика академічної доброчесності 
9.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. 

9.2. Дотримання академічної доброчесності студентами передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
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тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

9.3. Порушенням академічної доброчесності вважається: 

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання; 

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація та списування; 

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу 

чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-

яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою 

отримання неправомірної переваги в освітньому процесі. 

9.4. За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми; 

- відрахування із закладу освіти; 

- позбавлення академічної стипендії; 

- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 

 

10. Відповідальність за порушення норм та положень кодексу 

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

порушенням етичних норм поведінки студентів, що зафіксовані в даному 

Кодексі, в університеті створюється відповідна Комісія з етики. 

10.2. Персональний склад цієї Комісії затверджується наказом ректора 

університету. До складу Комісії входять представники органів студентського 
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самоврядування Університету, факультетів (інституту), гуртожитків, кураторів 

академічних груп, ректорату та студентський омбудсмен. Кожен студент, 

науково-педагогічний працівник та співробітник зобов’язаний конструктивно 

співробітничати з Комісією. 

10.3. Комісія розглядає кожне питання, яке офіційно надходить від будь-

якого студента, науково-педагогічного працівника та співробітника університету. 

По факту порушення норм і положень даного Кодексу Комісія зобов’язана 

розглянути це питання і зробити відповідну оцінку. 

10.4. При розгляді конкретних справ Комісія має право залучати у якості 

експертів інших осіб, які мають відповідне відношення до суті справи. При 

розгляді справ, учасником яких є студент або студенти, висновки та пропозиції 

Комісія оформлює у вигляді відповідних службових документів на ім’я ректора. 

10.5. Порушення правил та норм етичної поведінки студентами 

університету кваліфікується як невиконання чи неналежне виконання службових 

обов’язків та може бути приводом для дисциплінарних стягнень, санкцій та 

інших впливів. 

10.6. При виявленні фактів та мотивів порушення студентом норм етики 

поведінки студента застосовуються дисциплінарні стягнення та санкції, які не 

суперечать нормам діючого законодавства України. Винесення міри покарання 

студента проводиться тільки після службового розслідування Комісією з етики, 

процедура якого включає:  

- розгляд обставин порушення;  

- оцінку ступеня серйозності;  

- заслуховування всіх сторін;  

- узгодження процедури виправлення шкоди, яку було заподіяно;  

- обговорення обґрунтованості можливого дисциплінарного стягнення. 

 

11.  Прикінцеві положення 

11.1. Студенти зобов’язані знати Кодекс честі студента. Незнання або 

нерозуміння норм цього Кодексу саме по собі не є виправданням неетичної 

поведінки.  

11.2. Зміни та доповнення до даного Кодексу вносять за поданням 

студентської ради, Комісії з питань етики Університету. Зміни та доповнення до 

Кодексу честі студента вносяться винятково за рішенням Вченої ради 

Університету. 
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11. Погодження змісту документу 

№ 

з/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 
Дата Підпис 

1. Перший проректор Педченко 

Наталія 

Сергіївна 

  

2. Начальник відділу 

забезпечення якості 

діяльності 

Огуй Наталія 

Іванівна 

  

3. Юрисконсульт 

провідний 

Водяник 

Олександр 

Васильович 

  

 


