
СТУДОСВІТОРІЯ 
 

(що Вам потрібно знати 

про освіту сьогодні –  

перевірте свою обізнаність) 



*ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  

сукупність систематизованих 

знань, умінь і практичних 

навичок, професійних та 

інших компетентностей, 

здобутих у вищому 

навчальному закладі за 

певною кваліфікацією? 

 

*ВИЩА ОСВІТА  



*ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  

документ, що визначає вимоги до 

рівня освіти студентів, перелік 

навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, 

кількість кредитів ЄКТС, а також 

очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен 

оволодіти студент відповідного 

ступеня вищої освіти? 

 

*ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 



*ЯКИМ ШЛЯХОМ 

Ви впливаєте на 

формування освітньої 

програми? 

 
*Обговорення разом з гарантом та 

випусковою кафедрою 

*Анкетування щодо ставлення до 

дисциплін, що викладаються на ОП 

*Анкетування за дисциплінами вибіркового 

блоку 



* ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  

науковопедагогічний або науковий 

працівник, призначений наказом 

ректора для організації та координації 

діяльності щодо розроблення, реалізації 

впровадження, моніторингу та 

перегляду освітньої програми, а також 

для забезпечення і контролю якості 

підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю в межах окремої 

освітньої програми? 

 

*ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 



*ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ  

фізичні та юридичні особи 

(працедавці), які беруть участь 

в реалізації конкретної 

освітньої програми та можуть 

впливати на її структуру, 

зміст та якість? 

 

*СТЕЙКХОЛДЕРИ 



*ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  

форма навчання на 

денному відділенні, що 

поєднує роботу за фахом та 

навчання в університеті? 

 

*ДУАЛЬНА  



*ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  
динамічна комбінація знань, вмінь і 

практичних навичок, способів 

мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних 

цінностей, яка дає студенту 

можливість успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну 

діяльність? 

 

*КОМПЕТЕНТНІСТЬ 



*ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  

оцінювання освітньої 

програми та/або освітньої 

діяльності вищого 

навчального закладу за цією 

програмою на предмет 

відповідності стандарту вищої 

освіти? 

 
*АКРЕДИТАЦІЯ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  



*ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  
сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, 

якими мають керуватися 

студенти та викладачі під час 

навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) 

досягнень? 

 
*АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 



*ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  

привласнення авторства на 

чужий твір або на чуже 

відкриття, винахід чи 

раціоналізаторську 

пропозицію, а також 

використання у своїх працях 

чужого твору без посилання на 

автора? 

 
*ПЛАГІАТ 



*ЯКИЙ  

відсоток плагіату 

є максимальним у 

роботах? 

 

*40% 



*ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  

навчання учнів або студентів 

із особливими 

потребами вводячи їх до 

загального освітнього 

середовища за місцем їхнього 

проживання? 

 

*ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ 



*ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  

особа з інвалідністю, яка 

потребує додаткової 

підтримки для 

забезпечення здобуття 

вищої освіти? 

 
*ОСОБА З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  



* ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  

персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу здобувача 

освіти, що формується з урахуванням 

його здібностей, інтересів, потреб, 

мотивації, можливостей і досвіду, 

ґрунтується на виборі здобувачем освіти 

видів, форм і темпу здобуття освіти, 

суб'єктів освітньої діяльності та 

запропонованих ними освітніх програм, 

навчальних дисциплін і рівня їх 

складності, методів і засобів навчання та 

може бути реалізована через 

індивідуальний навчальний план? 

 *ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ 

ТРАЄКТОРІЯ 



*ВКАЖІТЬ 

компоненти індивідуальної 

освітньої траєкторії. 

 
*НАЯВНІСТЬ: 

*Дуальної форми навчання 

*Робітничої професії 

*Закордонного стажування 

*Участі у наукових гуртках, наявність 

публікацій 

*Участі у програмах академічної мобільності 

*Участі в олімпіадах  

*Вибіркових дисциплін 

 



*ЯКИЙ  

відсоток вибіркових 

дисциплін в освітній 

програмі? 

 

*Не менше 25% 



*Навчальний план має два 

блоки дисциплін: 

обов’язкові та вибіркові. 
ПИТАННЯ: 

який блок формує фахові 

компетенції (якості)? 

 

*Обо’язкові 

 



*ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ  

посадова особа, що здійснює 

нагляд за дотриманням прав і 

свобод студентів, здійснює 

захист прав, свобод та 

законних інтересів студентів в 

межах своїх повноважень на 

постійній основі? 

 

*ОСВІТНІЙ ОМБУДСМЕН 



*ЯК ЗВАТИ 

освітнього 

омбудсмена ТДАТУ 

імені Дмитра 

Моторного? 

 

*СЕМЕНОВ Микита  



*ДЕ МОЖНА 

ОТРИМАТИ 

психологічну 

підтримку у ТДАТУ? 

 

*КРАСУЛЯ Яна Геннадіївна 

*Корпус № 9 

*Каб. 9.222  



*ДЕ МОЖНА 

ОТРИМАТИ 

юридичну підтримку 

у ТДАТУ? 

 

*ЗІНЕНКО Кирило Олександрович 

*Корпус № 9 

*Поверх №1 



*Ви – молодець!!!! 


