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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2021 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

«Кодекс етики студента Фахового коледжу ЗВО «Університет Короля 

Данила» (далі – Кодекс) – це комплекс моральних та етичних правил, якими 

керується студент в особистій та громадській поведінці упродовж усього терміну 

навчання у Фаховому коледжі Закладу вищої освіти «Університет Короля 

Данила». 

Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» (далі 

– Фаховий коледж) є сучасним, інноваційним закладом України, у якому студент 

як активний учасник освітнього процесу розвиває індивідуальні таланти та 

здібності, світоглядно формується, професійно зростає та є 

конкурентоспроможним на ринку праці.  

Місія Фахового коледжу – творити екосистему для розвитку успішної та 

підприємливої особистості.  

Кодекс укладений відповідно до загальнолюдських цінностей з метою 

вирішення одного з головних завдань фахової передвищої освіти – всебічного 

духовного, морального, національно-свідомого й гармонійного розвитку 

особистості студента, а також для підвищення власної відповідальності за свою 

поведінку та вчинки; спрямований на утвердження справедливості, добра, 

гуманізму, свободи.  

Кодекс розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про захист суспільної моралі» та 

«Положення про Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Університет Короля 

Данила». У своїй діяльності Коледж дотримується законодавства України у 

сфері виявлення, протидії та запобігання корупції, забезпечення гендерної 

рівності. 

Метою Кодексу є: 

 формування в Коледжі системи демократичних взаємовідносин з високим 

ступенем етичної гідності між студентами, науково-педагогічними 

працівниками, співробітниками й адміністрацією; 

 розвиток корпоративної культури університетського та коледжанського 

співтовариства.  

Коледж визнає духовний, інтелектуальний, моральний та творчий 

розвиток особистості як пріоритет цінностей найвищого рівня, що вимагає від 

кожного студента визнання та підтримки такої благородної мети.  

Кодекс спрямований на інтенсифікацію процесів зростання соціальної 

активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за 

дорученні справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості 

студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника, 

сприяння духовному розвитку студентів Коледжу. 

Студенти, які беруть активну участь у громадській діяльності Коледжу, 

разом із дипломом будуть отримувати почесні рекомендаційні листи, де 

вказуватимуться не лише їхні чесноти, а й виявлені ділові та управлінські 

здібності. 

 



ІІ. ПРИНЦИПИ ЕТИЧНИХ ВІДНОСИН 

 

Принципи етичних відносин учасників освітнього процесу полягають у 

дотриманні загальноколеджанських цінностей, серед яких наступні: 

1. Любов і взаємоповага 

У нашому Коледжі гідність людини є найголовнішим чинником будь-якої 

взаємодії: ми керуємося любов’ю до наших студентів та будуємо стосунки, що 

характеризуються взаємною повагою між студентами, викладачами, 

керівниками та власниками закладу освіти.  

2. Свобода думки 

У нашому Коледжі студент може вільно висловлювати свої погляди, 

переконання та бути впевненим, що його почують і будуть зважати на його 

думку у прийнятті рішень. 

3. Відкритість і прозорість 

Процеси, які відбуваються у нашому Коледжі, та рішення, прийняті в 

Коледжі завжди після публічної дискусії, – є у відкритому доступі. 

4. Відповідальність за результати навчання 

Коледж бере на себе соціальну відповідальність за те, що здобуті 

компетентності будуть корисними для формування особистого успіху та 

професійної реалізації. 

5. Інноваційність та креативність 

Ми завжди у пошуку та впровадженні нових форм та методів навчання для 

постійного вдосконалення. 

6. Активна громадянська позиція 

Ми беремо соціальну відповідальність за процеси, які відбуваються в місті, 

ОТГ, регіоні, області, країні, світі. 

 
ІІІ. ПРАВА СТУДЕНТА 

Студенти Фахового коледжу мають: 
 дотримуватися прав і свобод людини й громадянина України; 

 дотримуватися цінностей Коледжу, Правил внутрішнього 

розпорядку Коледжу, правил проживання в гуртожитку, інших нормативних 

документів, запроваджених у закладі освіти; 

 зміцнювати престиж і авторитет Коледжу через власні досягнення у 

навчанні, науці, спорті, художній самодіяльності тощо; 

 активно висвітлювати події та заходи соціально-виховного, 

навчального та розважального характеру на своїх особистих соціальних 

сторінках у соціальних мережах, сприяти таким чином зміцненню авторитету та 

позитивного іміджу закладу освіти; 

 з повагою ставитися до символіки закладу – герба, прапора, гімну та 

інших атрибутів, не використовувати їх в особистих корисливих цілях; 

 сумлінно виконувати обов’язки студента – учасника освітнього 

процесу; 

 не перешкоджати виконанню обов’язків іншим студентам, 

викладачам та співробітникам закладу освіти; 



 дотримуватися етичних норм та правил поведінки у спілкуванні з 

іншими студентами, викладачами і співробітникам університету чи коледжу, 

інших закладів освіти; 

 враховувати та поважати культурні й інші особливості різних 

етнічних, соціальних груп та релігійних конфесій; 

 виявляти толерантність і повагу до звичаїв і традицій студентів, 

викладачів та співробітників інших національностей; 

 учасник освітнього процесу, якому стало відомо про випадки булінгу 

(цькування) у закладі, або який сам став учасником чи свідком вчинення булінгу 

по відношенню до інших осіб зобов’язані повідомити когось із представників 

освітнього процесу: або куратора, або дирекцію чи відділ соціально-виховної 

роботи; 

 дотримуватися правил проживання в гуртожитку, підтримувати 

атмосферу добросусідства, уникати будь-яких непорозумінь з іншими 

мешканцями гуртожитку та його співробітниками. 

 
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА 

Для студента Коледжу є неприпустимим: 

 поведінка, яка може завдати шкоди репутації закладу освіти; 

 вживання, виготовлення й поширення будь-яких наркотичних 

речовин, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у Коледжі, на території 

закладу та за його межами; 

 використання нецензурних слів та виразів у спілкуванні; 

 паління в неналежних місцях (у навчальних корпусах, гуртожитку та 

на прилеглій до освітнього закладу території), в тому числі електронних сигарет; 

у Коледжі є спеціально відведені місця для паління; 

 недотримання загальноприйнятих норм моралі, включаючи негідну 

поведінку в громадських місцях; 

 брутальність і нахабство у поведінці, наклепи на інших студентів та 

викладачів, різні форми публічного прояву агресії; 

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

 прохання про сприяння, надання або отримання допомоги від третіх 

осіб під час складання будь-якого виду підсумкового контролю та/або здачі для 

оцінювання письмових робіт, що не виконані особисто; 

 спізнення на навчальні заняття та пропуски без поважної причини; 

 завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-

технічній базі закладу освіти; 

 розповсюдження негативних пліток про заклад освіти, навчальний 

процес, викладачів та студентів; 

 використання без дозволу адміністрації символіки освітнього 

закладу у різноманітних заходах; 

 передавання стороннім особам студентського або читацького квитка, 

інших документів та матеріалів закладу; 

 утиски (небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або 

наслідком якої є приниження їхньої людської гідності за певними ознаками або 

створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої 

або зневажливої атмосфери);  



 мова ненависті (висловлювання, що містять образи, погрози чи 

заклики до насильства щодо певної особи чи груп) на підставі раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 

етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового 

стану, місця проживання, мови або інших ознак.  

 вживання дискримінаційних висловлювань та мови ненависті 

стосовно осіб чи групи осіб на основі раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та 

соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця 

проживання, мовними або іншими ознаками; 

 інша негідна поведінка, що визнана законодавством України 

протиправною. 

 

Невиконання та очевидне порушення Кодексу етики студентом 

передбачає наступні санкції: 

 адміністративні та фінансові стягнення (відшкодування 

матеріальних збитків та моральної шкоди); 

 позбавлення права проживання у гуртожитках освітнього закладу (за 

систематичне порушення норм та регламенту проживання у гуртожитку); 

 юридична та кримінальна відповідальність (у разі доведення вини та 

залучення правоохоронних органів); 

 позбавлення пільг, знижок на навчання (за наявності); 

 відрахування з числа студентів закладу освіти в разі систематичного 

та грубого порушення базових норм цього Кодексу. 

 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Норми цього Кодексу є обов’язковими для всіх студентів закладу освіти, 

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.  

Студенти зобов’язані знати Кодекс етики студента Фахового коледжу ЗВО 

«Університет Короля Данила». 

Будь-яке положення цього Кодексу не може інтерпретуватися як спроба 

втручання у приватне життя особистості, або спроба регламентації сфери 

приватних відносин.  

Цей Кодекс є невід’ємною частиною договору, які укладаються між 

Коледжем, з одного боку, та студентами, з іншого боку. Порушення норм та 

зобов’язань, які випливають з цього Кодексу, може стати підставою для 

перегляду умов або дострокового розірвання договору про навчання студента 

Коледжі.  

Кодекс етики затверджується Педагогічною радою за попереднім 

погодженням Студентської ради. 

Невиконання Кодексу етики студентом передбачає розгляд порушення на 

засіданні Студентської ради Фахового коледжу з прийняттям рішень щодо 

можливого застосування вищезазначених санкцій. 

 


