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Людські честь i гідність завжди вважалися першорядними у системі
найістотніших загальнолюдських цінностей і здавна були вихідними
джерелами формування та розвитку особистості, основою реалізації її одвічних
прагнень
до
свободи,
самовдосконалення,
самоутвердження.
Ці
фундаментальні моральні категорії формуються у свідомості громадянина ще з
дитинства та втілюються протягом всього життя у думки, вчинки, дії, спосіб
поведінки. Вони не підвладні часу, суспільним змінам, політичній моді, є
об’єктивно існуючою реальністю, сутнісною рисою світогляду та характеру
людини, ознакою її внутрішньої культури, цивілізованості.
Це має усвідомлювати кожен студент Нікопольського факультету
Українського державного університету науки і технологій, прагнучи до вершин
професіоналізму й справжньої інтелігентності, пишаючись тим, що є
повноправним членом молодіжної громади одного з найпрестижніших вищих
навчальних закладів України, який має багату історію, чудові традиції, значні
наукові надбання та високий творчий потенціал, який здобув загальнодержавне
та міжнародне визнання, став потужним осередком вітчизняної освіти, науки i
культури. Розуміння того, що навчаєшся у такому університеті має спонукати
до постійного фахового зростання, духовного збагачення, пошуку й пізнання
істини у всіх сферах життєдіяльності, сприяти формуванню кваліфікованого
спеціаліста нового типу, гармонійно розвиненої, соціально активної
особистості з високим рівнем професійної, світоглядної та морально-політичної
культури, національної самосвідомості, громадянської відповідальності за
майбутнє України та ii народу.
1. Студент Нікопольського факультету Українського державного
університету науки і технологій повинен знати:

— історію рідного краю, мову, культуру, звичаї, обряди, побут, традиції,
специфічні риси менталітету, національного характеру українського народу як
чинників його духовного поступу;
— минуле, сучасне i перспективи університету, імена, наукові та творчі
здобутки його визначних вчених, педагогів, випускників, які вписали яскраві
сторінки у літопис вітчизняної та світової освіти, науки i техніки;
— Конституцію, закони України, державну, університетську та
факультетську символіку, свої права й обов'язки, що сприятиме виробленню
правової культури та цивілізованої лінії поведінки в демократичному суспільстві;
— ключові тенденції соціально-економічних, політичних і культурних
перетворень у світі, країні, регіоні, шляхи та практичні кроки щодо
реформування й модернізації національної системи освіти, університету та
факультету на сучасному етапі;
— основоположні принципи і норми загальнолюдської моралі, суспільні
цінності, традиції та ідеали українського народу;
— взаємозв'язок i взаємозумовленість між ідеями свободи, правами
людини та ii громадянською зрілістю i відповідальністю за долю родини, міста,
факультету, університету, держави.

2. Студент Нікопольського факультету Українського державного
університету науки і технологій повинен вміти:
— цілеспрямовано й наполегливо оволодівати знаннями за обраним
фахом, знаннями з блоку соціально-гуманітарних дисциплін із залученням
новітніх досягнень національної та зарубіжної культури, науки i техніки
формуючи тим самим й дедалі зміцнюючи у собі почуття гордості за належність
до одного з провідних університетів України;
— творчо застосовувати на практиці, у реальному житті та майбутній
професійній діяльності отримані знання i навички для максимально повного
самовираження й самоутвердження, матеріального й духовного зростання з
метою зміцнення авторитету та процвітання рідної Альма матер, міста,
Батьківщини;
— поєднувати процес навчання з активною участю у науковому пошуку,
дослідницьких студіях, у громадському житті факультету, університету,
регіону, країни, постійно займаючись самоосвітою, самовдосконаленням,
керуючись інноваційною парадигмою життєвого устрою, ніколи не
зупиняючись у своєму професійному, інтелектуальному, фізичному та
культурному розвитку;
— твердо й непохитно відстоювати основоположні морально-етичні
принципи i стандарти, цивілізовані норми співіснування, власну світоглядну
позицію, свободу, незалежність та інтереси особистості, свого колективу,
народу, держави;
— за будь-яких обставин діяти чесно, благородно, по совісті, «сіяти
розумне, добре, вічне», протистояти злу у всіх його проявах, любити батьків,
близьких, захищати слабших, шанувати людей похилого віку, дітей, дорожити
дружбою, братерством, зберігати i збагачувати рідну природу, землю, мову,
культуру, демонструвати виваженість, доброзичливість у ставленні до інших
країн та народів.
3. Студент Нікопольського факультету Українського державного
університету науки і технологій повинен бути:

— високоосвіченою, всебічно розвиненою особистістю, інтелігентом у
найширшому розумінні цього слова, здатним адекватно реагувати на виклики
часу й оперативно адаптуватися до нових реалій та умов суспільного життя;
— людиною, яка прагне стати професіоналом найвищого гатунку,
фахівцем, свідомим громадянином, умілим організатором, полум'яним
патріотом своєї Вітчизни – України, готовим віддати увесь молодечий запал,
енергію та знання для її розквіту i динамічного поступу, а якщо буде потрібно,
то i захисту;
— людиною вихованою, правдивою, порядною, працелюбною,
принциповою, вольовою, відповідальною за доручену справу та вчинки,
вимогливою до себе i оточуючих, скромною, чуйною, з почуттям гумору i
здорового глузду;

— взірцем моральної чистоти, високої духовності та культури, загальної
ерудиції, загальної ерудиції та істинної шляхетності у повсякденному житті,
шанобливого ставлення до дружини (чоловіка), родини, рідного краю,
Батьківщини;
— виразником та носієм національних i загальнолюдських цінностей,
здатним втілювати ідеали свободи, доброти, справедливості, гуманності, віри у
верховенство права та закону;
— послідовним i непримиримим борцем проти проявів бездуховності та
аморальності у суспільстві, жорстокості, насильства, розпусти, поширення
наркоманії, пияцтва та інших
негативних
явищ,
різного
роду
антинаціональних проявів, боротися за відновлення i утвердження справжньої
доброчинності, духовності і моралі.
Керуючись цим кодексом, студент Нікопольського факультету УДУНТ
мусить повсякденною › працею, крок за кроком втілювати основні його
положення у площину практичних дій, стверджувати своє покликання до
пошуку i сприйняття науково вивірених, перевірених історичним досвідом
духовних орієнтирів, виробляти в собі самостійність мислення i прийняття
рішень, що засвідчуватиме особистісне зростання.
Кодекс честі – це комплекс моральних та етичних положень, якими
керується студент університету в особистій та громадській поведінці.
4. Приймаючи норми Кодексу, студент зобов'язується:

— дотримуватися прав i свобод людини й громадянина України;
— дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку на факультеті та
вимог інших нормативних документів і правил, що діють на факультеті та в
університеті;
— піклуватися про престиж та авторитет університету шляхом власних
здобутків у навчанні, науці, спорті суспільній діяльності тощо;
— захищати інтереси факультету та університету, бути його патріотом;
— з повагою ставитися до символіки факультету та університету;
— сумлінно виконувати обов'язки студента, старанно ставитись до
навчального процесу;
— не заважати виконувати свої обов'язки іншим студентам, викладачам
та співробітникам університету;
— дотримуватися етичних норм та правил поведінки у спілкуванні з
іншими студентами, викладачами та співробітникам університету, інших
навчальних закладів;
— мати охайний вигляд, одягатися відповідно до вимог перебування у
навчальному закладі;
— підтримувати чистоту i порядок у корпусах факультету та на
прилеглій до факультету території;
— враховувати та поважати культурні й інші особливості різних
етнічних, соціальних груп та релігійних конфесій;

— виявляти толерантність i повагу до звичаїв i традицій студентів,
викладачів та співробітників факультету інших національностей;
— бережливо ставитися до майна університету, дбати про економію
енергоносіїв та водних ресурсів.
5. Для студента університету є неприпустимими:

— поведінка, яка може завдати шкоди факультету (університету) та його
репутації;
— вживання, виготовлення й поширення будь-яких наркотичних
речовин, алкогольних напоїв i тютюнових виробів;
— використання нецензурних виразів у спілкуванні;
— паління в неналежних місцях (у навчальних корпусах та на прилеглій
до факультету території поза межами виділених для того місць);
— недотримання загальноприйнятих норм моралі, включаючи негідну
поведінку в громадських місцях;
— наклепи на інших студентів та викладачів;
— брутальність i нахабство у поведінці, різні форми прояву агресії,
сексуальні домагання;
— пропонування та надання хабара при складанні будь-якого виду
підсумкового контролю, плагіат та компіляції при виконанні кваліфікаційних,
курсових та інших робіт;
— запізнення на навчальні заняття або пропуски їх без поважної
причини;
— завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріальнотехнічній базі факультету;
— розповсюдження неправдивої інформації про університет,
навчальний процес, викладачів та студентів;
— використання без дозволу керівництва символіки факультету та
університету у різноманітних заходах, не пов'язаних з діяльністю університету;
— передавання стороннім особам студентського aбo читацького квитка,
інших документів та матеріалів університету;
— будь-яка поведінка, що визнана законодавством України як
протиправна.
Студент факультету цілком усвідомлює свою відповідальність за
недотримання норм цього Кодексу, невиконання яких передбачає розгляд
порушення органами студентського самоврядування з прийняттям рішення
щодо виду покарання, передбаченого чинними нормативними документами
факультету та університету.

