
КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ 

Кодекс визначає честь та гідність як найважливіші загальнолюдські цінності, має на 
меті формування особистості студентів Державного університету інтелектуальних 
технологій і зв’язку (далі – Університету), як гідних членів суспільства, висококваліфікованих 
фахівців, активних, високоморальних, і свідомих громадян України. Пишайся 
Університетом, шануй його традиції та сумлінно навчайся! Будучи студентом Університету, 
дотримуйся основних моральних та етичних норм і правил свого закладу освіти: 
Студент Університету зобов’язується: 

дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку 
Університету; 

 виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; 

 виконувати вимоги освітньо-професійної програми, дотримуючись академічної 
доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів 
навчання; 

виконувати та поважати накази і розпорядження Ректора та інших вповноважених 
керівних працівників Університету; 

дотримуватися етичних норм та правил поведінки в Університеті; 
відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно та добросовісно виконувати 

завдання, передбачені навчальними програмами та планами; 
добросовісно навчатися, брати активну участь у навчально-виховній та науковій 

діяльності Університету; 
шанобливо ставитися до надбань, обладнання та майна Університету; 
підтримувати і всіляко збагачувати позитивну репутацію Університету; 
поважати авторське право та результати інтелектуальної праці інших людей і не 

використовувати та не цитувати їх без відповідних посилань; 
у навчальній і науково-дослідницькій діяльності не користуватися неперевіреними 

даними, уникати плагіату та неправомірних запозичень; 
постійно займатися самоосвітою, самовдосконаленням, залучатися до інноваційної 

парадигми життєвого устрою, ніколи не зупиняючись у своєму професійному, 
інтелектуальному, фізичному та культурному розвитку; 

знати і поважати державну мову, історію, культуру, національні звичаї і традиції України 
та рідного краю, виховуватися і самовиховуватися у дусі патріотизму та поваги до України; 

поважати честь та гідність кожної людини, незважаючи на її стать, вік, матеріальний 
стан, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні переконання; 

сприяти попередженню і викоріненню різних видів порушень під час навчально-
виховного процесу, освітньо-виховних заходів тощо на території Університету та в 
гуртожитках; 

вести здоровий спосіб життя: цілком відмовитися від паління на території Університету, 
категорично відмовитися в стінах Університету і гуртожитку від уживання алкоголю та інших 

заборонених речовин. 


