
1 
 

 



2 
 

СЛОВНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

(ТЕЗАРУС, ГЛОСАРІЙ) 

 

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються в коледжі на певному 

рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. 

 

Студентоцентроване навчання – розширення прав та можливостей 

студентів  (стосується як побудови, так і реалізації освітніх програм),  через 

опитування студентів, участь у процесі розробки освітньої програми, чого б 

студенти хотіли досягти, навчаючись на програмі;побудову освітнього 

процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього 

процесу. 

Студентоцентрований підхід  передбачає взаємоповагу між студентом і 

викладачем, реальну вибірковість дисциплін, участь студентів у системі 

внутрішнього забезпечення якості ЗВО та процесах акредитації освітніх 

програм, наявність процедур реагування на студентські скарги та ін. 

Освітня компонента – дисципліна 

Освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні 

вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, 

які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 

дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів, необхідних 

для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти. 

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 

іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза 

її межами. Умовою мобільності є вільне володіння англійською мовою. 

Академічна доброчесність – це слідування академічною спільнотою 

етичних  принципів та визначених законом правил, що базуються на таких 

фундаментальних цінностях, як чесність, довіра, справедливість, повага, 

відповідальність, мужність за будь-яких обставин та у будь-яких умовах. 

(ст.42 ЗУ “Про освіту”). 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 



3 
 

академічний плагіат – чуже видаємо за своє (без посилань на  

авторство); самоплагіат - публікація однієї і тієї самої наукової роботи 

(цілком або з несуттєвими змінами) в декількох виданнях як нових 

наукових  (результатів) робіт; 

фабрикація – вигадування даних чи фактів,  приписування іншим особам 

текстів, думок чи ідей, яких вони не висловлювали чи не публікували; 

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних 

(результатів експериментів, розрахунків чи емпіричних 

досліджень,фотографій, аудіо- та відеоматеріалів), що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

обман – надання завідомо неправдивої інформації. 

Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників 

освітнього процесу щодо отримання знань, висловлювання власної думки; 

вибору дисциплін, формування індивідуального плану навчання; права на 

оскарження оцінювання знань, на психологічну допомогу; інформацію щодо 

контрольних заходів. Здійснюється на принципах свободи слова і творчості, 

поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і 

використання їх результатів.  

Атестація – встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти. 

Акредитація освітньої програми - оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет 

забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає набуття 

здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування складних 

спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності. 

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг 

якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста – 60-120 

кредитів. 

Вечірня форма організовуються для тих осіб, які не мають можливості 

навчатись з відривом від своєї основної професійної діяльності.  

Вибіркові навчальні дисципліни вводяться закладом освіти з метою 

формування індивідуальної освітньої траєкторії студента, для більш повного 

задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи та потреб суспільства, 

врахування регіональних потреб тощо.  
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Види навчальних (аудиторних) занять: лекція, лабораторне, практичне, 

семінарське та індивідуальне заняття, консультація. 

Вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти. 

Денна (стаціонарна) форма навчання є основною формою здобуття 

певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Організація навчального процесу на 

денній (стаціонарній) формі навчання закладом вищої освіти здійснюється з 

відривом від виробництва. 

Дистанційне навчання – сукупність сучасних технологій, що 

забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою 

використання ІКТ від викладачів до студентів. 

Дистанційне навчання у коледжі реалізується завдяки Moodle та сервісам 

Google.  

ЄКТС (Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система) – 

система, що ґрунтується на визначені навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, 

та обліковується у кредитах ЄКТС. 

Кредит - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 

навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.  

Один навчальний рік за денною формою навчання = 60 кредитів ЄКТС. 

ЄДЕБО  –  Єдина державна електронна база з питань освіти. 

Індивідуальний навчальний план студента - це документ, за яким 

здійснюється навчання студента, і включає всі обов’язкові та вибіркові 

навчальні дисципліни.  

Консультація - це один із видів навчальних занять, проводиться з метою 

отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та 

для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного 

застосування.  

Освітня діяльність - діяльність закладів вищої освіти, спрямована на 

організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу. 

Навчальний план - це нормативний документ, який складається закладом 

освіти на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної 

схеми підготовки і визначає перелік та обсяг обов’язкових і вибіркових 

навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми 

проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські 

заняття, навчальні, виробничі, переддипломні практики) та їх обсяг, графік 

навчального процесу, форми і засоби проведення поточного й підсумкового 
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контролю. У навчальному плані відображається також обсяг часу, 

передбачений на самостійну роботу. Навчальний план розробляється на весь 

період реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки. 

Навчальний рік – це навчальний час, який складається з навчальних днів, 

екзаменаційних сесій, вихідних, святкових та канікулярних днів. 

Навчальний семестр – це складова частина навчального часу  студента, 

що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру 

визначається навчальним планом. 

Нормативний термін навчання – термін навчання за денною / вечірньою 

формами, необхідний для засвоєння особою обов’язкової та вибіркової 

частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти. 

Обов’язкові  навчальні дисципліни визначаються державним стандартом 

освіти (освітньо-професійною програмою підготовки). Дотримання їх назв є 

обов'язковим для закладів освіти, а обсяг не може бути меншим від обсягу, 

встановленого державним стандартом освіти. 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання студентів на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на 

окремих його етапах.  

Повна вища освіта – освітній рівень вищої освіти особи, який 

характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають 

розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. 

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти і проводитися на оснащених 

відповідним чином базах практики закладів освіти, а також на сучасних 

підприємствах і організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони 

здоров'я, культури, торгівлі і державного управління.  

Практичне заняття - це вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до 

сформульованих завдань.  

Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих 

освітніх компонентів. 

Силабус – навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис 

навчальної дисципліни, мету та завдання, найменування тем занять, завдання 



6 
 

до самостійної роботи, вимоги викладача, критерії оцінювання, джерела 

інформації. 

Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти.  

Лідерство -  ініціативність, відповідальність, взаємну вимогливість, 

здатність самостійно приймати необхідні рішення на всіх рівнях управління 

ЗВО. Тобто кожен член  громади коледжу (науково-педагогічний/науковий 

працівник, здобувач вищої освіти, співробітник) в коледжі є лідером, 

відповідальним за свій ЗВО в межах власної компетенції, а також згідно з 

місією та стратегією розвитку закладу. Особисті лідерські риси 

випускників закладів вищої освіти вітаються в будь-яких сферах суспільного 

життя. Тому лідерство також розглядається у контексті політики soft skills. 

Наукова доброчесність – здійснення наукових досліджень у спосіб, який 

дозволяє іншим мати довіру до методів, що використовувалися, та до 

результатів, що одержані, а також додержання професійних стандартів. 

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за 

освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою 

освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися 

присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх 

кваліфікацій. Вона допомагає швидко і вчасно отримати необхідні знання 

відповідно до потреб тут і зараз. 

Форми неформальної освіти: очна (тренінги, майстер-класи, семінари, 

майстерні тощо), дистанційна (дистанційні курси, вебінари). 

Де здобути: неурядові установи, приватні особи, платформи 

дистанційного навчання. 

Професійна кваліфікація - визнана кваліфікаційним центром, суб'єктом 

освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб'єктом та засвідчена 

відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою 

компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати 

певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність. 

Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів. 

Стандарт вищої освіти - сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним 

рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Стандарти вищої освіти 

розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності 

відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для 

визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності 

закладів вищої освіти (наукових установ). 
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Стейкхолдери - зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які 

мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою 

залежать від неї або можуть впливати на її діяльність (студенти та їх батьки, 

викладачі, роботодавці) 

Сфабриковані посилання (fabricate dreferences) – підробка посилання, 

спроба зробити його схожим на якісну цитату, коли воно таким не є, або 

приховати справжнє джерело, з якого скопійований матеріал. Самі по собі 

сфабриковані посилання не вважаються плагіатом, а радше проступком, який 

може супроводжувати плагіат. 

Удаваний (фейковий, фіктивний) освітній процес є введенням в оману 

стейкхолдерів (зацікавлених сторін) і шахрайством. Його зміст полягає у 

створенні видимості освітнього процесу з метою прикриття його фактичної 

відсутності.  

Голістичний підхід (holisticapproach) – цілісний підхід до розгляду певних 

питань. Так, у процесі акредитації освітніх програм важливо враховувати 

повну картину організації освітнього процесу. 

Fitness forpurpose – принцип адекватності, домірності, відповідності 

засобів, що застосовуються для досягнення певної визначеної мети, у т.ч. 

відповідності методів навчання і викладання – заявленим в освітній програмі 

цілям.  

Liberal art seducation (вільне творче навчання) – концепція, розрахована 

на самостійне формування здобувачем вищої освіти траєкторії власного 

навчання. Вона значною мірою спирається на курси вільного вибору.  

Soft skills (т.зв. “м’які навички”, “соціальні навички” чи “навички 

успішності”) дозволяють випускникам ЗВО бути успішними на своєму 

робочому місці. До soft skills зараховують навички комунікації, лідерство, 

здатність брати на себе відповідальність, працювати в критичних умовах, 

вміння полагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм 

часом, розуміння важливості deadline (вчасного виконання поставлених 

завдань), здатність логічно і критично мислити, самостійно приймати 

рішення, креативність, знання іноземних мов; співпрацю з працедавцями 

та випускниками.  

Якість вищої освіти - відповідність результатів навчання вимогам, 

встановленим законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або 

договором про надання освітніх послуг. 

Якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації 

освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та 

відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про 

надання освітніх послуг. 

Якість освітньої діяльності (у вищій освіті) - рівень організації 

освітнього процесу у закладі вищої освіти, що відповідає стандартам вищої 

освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє 

створенню нових знань. 


