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Кодекс 

академічної доброчесності студентів  

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

 

1. Загальні положення 

1.1 Кодекс академічної доброчесності студентів Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (далі – Кодекс) 

заснований на принципах доброчесності, взаємної довіри, поваги і 

відповідальності. 

1.2  Кодекс розроблено на основі Конституції України, законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про запобігання корупції» та Статуту університету. 

1.3 Академічна доброчесність – це дотримання моральних та правових 

норм, правил етичної поведінки в Миколаївському національному університеті 

імені В.О. Сухомлинського (далі – університет) студентами при здійсненні 

навчальної та науково-дослідницької діяльності. 

1.4 Студент – зразок порядності, культури і моралі, нетерпимий до проявів 

аморальності і не допускає проявів дискримінації за статевою, національною чи 

релігійною ознакою. 

Студент поважає традиції університету, береже його майно, стежить за 

чистотою і порядком. 

Студент визнає необхідною і корисною будь-яку діяльність, спрямовану на 

розвиток творчої активності (науково-освітньої, спортивної, мистецької), на 

підвищення корпоративної культури та іміджу університету. 
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2. Права та обов’язки студентів університету 

2.1 Студенти університету мають право на: 

2.1.1 повагу до його честі і гідності з боку всіх учасників освітнього 

процесу; 

2.1.2 моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну 

участь у науково-дослідній роботі; 

2.1.3 участь в громадському житті університету на умовах, визначених 

чинним законодавством; 

2.1.4 участь у прийнятті управлінських рішень через механізм 

студентського самоврядування; 

2.1.5 відкрите висловлювання власної думки та звернення із заявами і 

пропозиціями до керівництва ДВНЗ «ХДАУ» та його структурних підрозділів з 

питань навчальної  роботи і організації внутрішнього життя; 

2.2  Студенти університету зобов’язані: 

2.2.1 додержуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

2.2.2 дотримуватися вимог статуту та правил внутрішнього розпорядку 

університету; 

2.2.3 виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

2.2.4 сумлінно виконувати вимоги навчального плану та графік 

навчального процесу; 

2.2.5 бути коректним і доброзичливим у спілкуванні з викладачами, 

працівниками та іншими студентами; 

2.2.6 протистояти правопорушенням і корупції; 

2.2.7 піклуватися про престиж й авторитет університету шляхом власних 

досягнень у навчанні, науці, спорті, художній самодіяльності тощо; 

2.2.8 захищати інтереси університету, бути його патріотом; 

2.2.9 поважати державні та університетські символи (герб, прапор, гімн); 

2.2.10 дотримуватися охайного вигляду;  
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2.2.11 підтримувати чистоту і порядок у корпусах університету, 

гуртожитку та на прилеглій території; 

2.2.12 виявляти толерантність і повагу до звичаїв і традицій студентів, 

викладачів та співробітників інших національностей. 

2.3 Студентам університету забороняється: 

2.3.1. вживання, виготовлення й поширення наркотичних речовин, 

розпивання алкогольних напоїв та куріння в громадських місцях; 

2.3.2. порушення норм моралі, зокрема негідне поводження у громадських 

місцях та вживання ненормативної лексики; 

2.3.3. поширення неправдивої та компрометуючої інформації про інших 

студентів, викладачів і співробітників; 

2.3.4. пропонування винагород за несправедливе отримання будь-яких 

переваг у навчальній, дослідницькій (хабарництво). 

2.3.5. навмисне нанесення шкоди роботі інших студентів, викладачів або 

співробітників. 

2.3.6. агресія проти інших, сексуальні домагання; 

2.3.7. участь в азартних іграх; 

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

підробка та використання підроблених документів, що мають відношення до 

навчання; 

2.3.9. видавання результатів чужої праці за свої під час здійснення 

навчальної та наукової  діяльності, зокрема плагіат; 

2.3.10. використання службових і родинних зв’язків з метою отримання 

нечесної переваги у навчальній чи науковій діяльності; 

2.3.11.  завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-

технічній базі університету; 

2.3.12. використання без дозволу ректорату (деканату) символіки 

університету, факультету у різноманітних заходах, не пов’язаних з діяльністю 

університету;  
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2.3.13. недотримання правил співжиття в гуртожитках університету, що 

заважає іншим особам; 

2.3.14. вчинення дій, що перешкоджають здійсненню навчального чи 

науково-дослідницького процесу. 

 

3. Порядок ухвалення та внесення змін до Кодексу 

3.1 Кодекс ухвалюється вченою / науковою радою університету і 

вводиться в дію наказом ректора. 

3.2 Зміни та доповнення до Кодексу можуть вноситися наказом ректора за 

рішенням вченої / наукової ради університету. У такому ж порядку цей Кодекс 

скасовується. 

 

Проректор із науково-педагогічної роботи    А. Л. Ситченко 


