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ЕТИЧНИЙ КОДЕКС СТУДЕНТА 
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Ми, студенти Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького: 

 

І. Загальні правила 

1. Ми відкриті до знань, готові набувати нові навички та компетентності. 

2. Ми дотримуємось загальноприйнятих етичних та фундаментальних 

стандартів, академічних цінностей, правди, надійності та 

відповідальності. 

3. Поважаємо традиції, правила та звичаї Львівського національного 

медичного університету. 

4. Дбаємо про добре ім’я Університету, і своїми діями формуємо його 

позитивний імідж. 

5. Поважаємо гідність усіх членів академічної спільноти Університету та 

вибудовуємо з ними стосунки, засновані на чесності, доброзичливості та 

толерантності. 

6. Використовуємо та пропагуємо принципи здорового способу життя. 

7. Належно реагуємо на нечесну та неетичну поведінку членів академічної 

спільноти Університету. 

 

ІІ. Ставлення до викладачів та інших працівників Університету 

1. Ми поважаємо керівництво та працівників Університету і своїми діями 

прагнемо виправдати їхню повагу. 



2. Ми справедливо оцінюємо викладачів та інших працівників Університету 

в опитуваннях студентів. 

3. Сумлінно та чесно виконуємо свої зобов'язання, зокрема: 

 активно та систематично беремо участь у навчальних заняттях та 

готуємось до них; 

 систематично виконуємо вимоги навчальних програм; 

 поглиблюємо свої наукові інтереси; 

 самостійно та з розумінням вимог доброчесності, з повагою до 

авторських прав складаємо заходи поточного і підсумкового контролю, 

пишемо письмові роботи,  у т.ч. дипломні роботи; 

 дотримуємось встановлених термінів, графіків, розкладів; 

 дотримуємось правил внутрішнього розпорядку Університету  та правил 

роботи підрозділів і кафедр Університету. 

 

ІІІ. Ставлення до інших студентів 

1. Ми з повагою ставимось один до одного. 

2. Взаємно підтримуємо один одного у досягненні знань, умінь та навичок. 

3. Взаємно допомагаємо своїм колегам порадами. 

 

IV. Ставлення до пацієнтів та громадянська позиція 

1. Ми знаємо і поважаємо права пацієнтів та принципи Кодексу професійної 

етики. 

2. Ставимося до пацієнтів з доброзичливістю та належною культурою, 

поважаючи їх особисту гідність та право на конфіденційність. 

3. Намагаємось брати активну участь у житті суспільства та позитивно 

впливати на поступальний розвиток України, її економічного та 

соціального благополуччя, на добробут життя громад, до яких ми 

належимо. 
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