
КОДЕКС ЕТИКИ СТУДЕНТА (ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ) 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

 

Кодекс етики (далі – Кодекс) – це комплекс моральних та етичних правил, 

якими керується студент в особистій і громадській поведінці протягом усього 

терміну навчання у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (далі – Університет). 

Кодекс укладено відповідно до загальнолюдських цінностей з метою 

вирішення одного з головних завдань вищої школи – всебічного духовного, 

морального, національно-свідомого і гармонійного розвитку особистості 

студента, а також для підвищення власної відповідальності за свою поведінку та 

вчинки; він спрямований на утвердження справедливості, добра, гуманізму, 

свободи. 

Кодекс розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про захист суспільної моралі», «Про запобігання 

корупції» і Статуту Університету.  

Метою Кодексу є формування в Університеті системи демократичних 

взаємовідносин з високим ступенем етичної гідності між студентами, науково-

педагогічними працівниками, співробітниками й адміністрацією та розвиток 

корпоративної культури університетського співтовариства. 

 

1. Загальні положення 

  
1.1. Принципи етичних відносин учасників навчального процесу 

полягають у: 

Повазі – справедливому і гідному ставленні до інших студентів, викладачів 

та працівників Університету й інших навчальних закладів, у тому числі 

закордонних. 

Чесності – прояві правдивості у всьому, неприйнятності будь-яких виявів 

неправди. 

Відповідальності – виконанні взятих на себе обіцянок і зобов’язань щодо 

навчання та поведінки. 

Розвитку і зростанні – прагненні до самовдосконалення, професійного, 

особистісного, творчого, духовного розвитку. 

1.2. Приймаючи норми Кодексу, студент Університету бере на себе 

відповідальність за недотримання вказаних норм. 

  

2. Студент (здобувач вищої освіти) зобов’язується: 

 

 дотримуватися прав і свобод людини та громадянина України; 

 дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Університету, Правил 

проживання в гуртожитку, інших нормативних документів, затверджених в 

Університеті; 



 зміцнювати престиж і авторитет Університету шляхом власних досягнень у 

навчанні, науці, спорті, художній самодіяльності тощо; 

 захищати інтереси Університету, бути його патріотом; 

 з повагою ставитися до Гімну, Прапора і Герба України та символіки 

Університету – герба, гімну та інших атрибутів, не використовувати їх в 

особистих корисливих цілях; 

 бережно ставитися та раціонально використовувати енергоносії 

Університету, протидіяти проявам вандалізму в приміщеннях та на території 

закладу; 

 сумлінно виконувати обов’язки студента – учасника навчального процесу; 

 не перешкоджати виконанню обов’язків іншими студентами, викладачами 

та працівниками Університету; 

 дотримуватися політичної коректності; 

 дотримуватися етичних норм та правил поведінки при спілкуванні з іншими 

студентами, викладачами і працівниками Університету й інших навчальних 

закладів; 

 бути охайним, чистим, відповідно одягненим; 

 враховувати і поважати культурні й інші особливості різних етнічних, 

соціальних груп та релігійних конфесій; 

 виявляти толерантність та повагу до звичаїв і традицій студентів, 

викладачів та співробітників Університету інших національностей; 

 на офіційних заходах в університеті утримуватися від гучних проявів 

емоцій, поважно ставитися до виступаючих на сцені; 

 не вчиняти дій, що перешкоджають заходам, організованим або 

санкціонованим керівництвом університету; 

 виконувати вимоги антикорупційного законодавства; 

 в гуртожитку дотримуватися правил проживання, а також підтримувати 

атмосферу добросусідства, уникаючи будь-яких непорозумінь з іншими 

мешканцями гуртожитку та його працівниками. 

 

3. Для студента  (здобувача вищої освіти) є неприпустимими: 
 

 поведінка, яка може завдати шкоди Університету та його репутації; 

 вживання, виготовлення та поширення будь-яких наркотичних речовин, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 

 використання нецензурних висловів при спілкуванні; 

 куріння в неналежних місцях (у навчальних корпусах, гуртожитку та на 

прилеглій до Університету території); 

 недотримання загальноприйнятих норм моралі, включаючи негідну 

поведінку в громадських місцях; 

 наклепи на інших студентів та викладачів; 

 брутальність і нахабство в поведінці; 

 різні форми публічного прояву агресії; 

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



 прямо чи опосередковано, особисто чи через посередництво третіх осіб 

брати участь у корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушеннях, 

пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати неправомірну вигоду, 

зокрема, прохання про сприяння, надання або отримання допомоги від третіх осіб 

при складанні будь-якого виду підсумкового контролю,використання родинних 

чи службових зв’язків для отримання задовільної або вищої оцінки, тощо; 

 списування при складанні будь-якого виду контролю; 

 здавання для оцінювання письмових робіт, не виконаних особисто; 

 підробка підписів в офіційних документах (залікових книжках, актах, звітах, 

угодах тощо); 

 спізнення на навчальні заняття або пропуски без поважної на те причини; 

 завдання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-технічній 

базі Університету; 

 розповсюдження негативних чуток про Університет, навчальний процес, 

викладачів та студентів; 

 використання без дозволу адміністрації символіки Університету в 

різноманітних заходах, не пов’язаних з діяльністю Університету; 

 передавання стороннім особам студентського або читацького квитка, 

паролів до внутрішніх ресурсів Університету в Інтернеті, інших документів та 

матеріалів Університету; 

 інша негідна поведінка, визнана законодавством України протиправною. 

 

4. Заходи по боротьбі з корупцією в Університеті 

Студент повинні дотримуватись Антикорупційної програм Державного 

вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Антикорупційна програма розроблена з 

метою запобігання, протидії та профілактики корупції в освітній, господарській та 

іншій діяльності Університету. 

Антикорупційна програма передбачає: 

– внутрішній аудит освітньої, наукової, фінансової, 

адміністративної,господарської діяльності університету для виявлення 

корупційних ризиків; 

– перевірка структурних підрозділів університету  щодо дотримання ними 

антикорупційного законодавства; 

- моніторинг постачальників, виконавців робіт, учасників освітнього 

процесу,партнерів, контрагентів, контрактерів тощо; 

– проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи; 

– запровадження системи обліку та реєстрації корупційних проявів; 

– оприлюднення інформації в установленому порядку стосовно порушень 

антикорупційного законодавства та стану виконання антикорупційних заходів; 



– припинення виявленого корупційного правопорушення та взаємодія зі 

спеціально уповноваженими державними органами у сфері протидії корупції 

тощо. 

Перелік антикорупційних заходів, впроваджених в університеті щодо 

забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства України, та 

порядок їх виконання визначений «Заходами щодо забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» в університеті. 

 

5. Прикінцеві положення 

 

Кодекс затверджується на конференції студентів Університету. Його 

підписують повноважні представники Студентського парламенту та всі студенти. 

Зараховані на І курс студенти Університету підписують свою згоду з 

Кодексом в обов’язковому порядку.  

Невиконання Кодексу студентом (здобувачем вищої освіти) передбачає 

розгляд порушення на засіданні Студентського парламенту Університету з 

прийняттям рішень щодо можливого дисциплінарного стягнення. 

  

 

Розглянуто та затверджено на 

конференції студентів  
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