


захищати інтереси Коледжу, бути його патріотом; 

 з повагою ставитися до символіки Коледжу - герба, прапора, гімну та 

інших атрибутів, не використовувати їх у особистих корисливих цілях; 

 сумлінно виконувати обов’язки студента – учасника навчального 

процесу; 

 не перешкоджати виконанню обов’язків іншими студентами, 

викладачами та співробітниками Коледжу; 

 дотримуватися політичної коректності; 

 дотримуватися етичних норм та правил поведінки у спілкуванні з 

іншими студентами, викладачами і співробітникам Коледжу, інших 

навчальних закладів; 

 бути охайним, чистим, відповідно одягненим; 

 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 Коледжу інших національностей; 

 при проживанні в гуртожитку дотримуватися правил проживання, а 

також підтримувати атмосферу добросусідства, уникаючи будь-яких 

непорозумінь з іншими мешканцями гуртожитку та його 

співробітниками. 

Розділ 3. Для студента є неприпустимими:  

 поведінка, яка може завдати шкоди Коледжу та його репутації; 

 вживання, виготовлення й поширення будь-яких наркотичних речовин, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 

 використання нецензурних виразів у спілкуванні; 

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

прилеглій до Коледжу території); 

 недотримання загальноприйнятих норм моралі, включаючи негідну 

поведінку в громадських місцях; 

 наклепи на інших студентів та викладачів; 

 брутальність і нахабство у поведінці; 

 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 при складанні будь-якого виду підсумкового контролю; 

 використання родинних або службових зв’язків для отримання 

задовільної або вищої оцінки; 

 здача для оцінювання письмових робіт, що не виконані особисто; 

 спізнення на навчальні заняття або пропуски без поважної на те 

причини; 

 завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-

технічній базі Коледжу; 

 розповсюдження негативних чуток про Коледж, навчальний процес, 

викладачів та студентів; 



 використання без дозволу адміністрації символіки Коледжу у 

різноманітних заходах, не пов’язаних з діяльністю Коледжу; 

 передавання стороннім особам студентського або читацького квитка, 

інших документів та матеріалів Коледжу; 

 інша негідна поведінка, що визнана законодавством України 

протиправною. 

Цей кодекс ухвалюється на загальній конференції студентів Коледжу і 

підписується повноважними представниками студентства та всіма 

студентами. 

Невиконання Кодексу честі студентом передбачає розгляд порушення на 

засіданні студентської ради Коледжу з прийняттям рішень щодо можливого 

стягнення. 

Розглянуто та схвалено 

загальною конференцією 

студентів коледжу. 
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