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1. Вступ

Програмні результати підготовки бакалаврів всіх напрямів підготовки.
В освітньо-професійній програмі бакалавра усіх спеціальностей Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» здійснено розподіл програмних результатів навчання за видами навчальної діяльності здобувача. До дисципліни «Світова та українська культура» віднесені такі результати навчання:

	 використовувати основні теорії культури, знання про її структуру та форми в науковій та практичній діяльності;


	 користуватися знаннями про типологію української та світової культури для здійснення наукових та соціально-культурних  проектів;


	застосовувати знання особливостей процесу культурної еволюції до формування у студентів європейського менталітету;


	оцінювати визначальні артефакти та здобутки української та світової матеріальної та духовної культури в контексті цивілізаційних надбань;


	застосовувати знання з про світову та українську культуру в формуванні особистісних світоглядних орієнтирів;


	формувати абстрактне мислення через застосування культурних здобутків України і світу в становлення професійних навичок; 
	розвивати художній смак та естетичні уявлення у формуванні креативного мислення


Реалізація мети вимагає декомпозиції програмних результатів навчання в дисциплінарні, та відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм.
Вимоги до структури робочих програми дисциплін подані в [2].

2. Галузь використання

Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання навчальної дисципліни наказом ректора. 

Робоча програма призначена для: 
	реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту дисципліни;

визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;
	внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців;
акредитації освітньої програми за спеціальністю.

Робоча програма встановлює:
форму підсумкового контролю;
	базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються;
позначення фізичних величин;
	результати навчання за дисципліною та їх рівень складності;
	тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності
	вимоги до структури;
	завдання для самостійної роботи здобувача;
вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних досягнень;
	вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни;
	основний тезаурус дисципліни.



3. Нормативні посилання

Робоча програма дисципліни розроблена на основі таких нормативних документів:
1. «Закон про вищу освіту» МОН України 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187  «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти».

4. Обсяг дисципліни

Загальний обсяг – 3 кредити ЄCTS (90 академічних годин).


5. Форма підсумкового контролю

Залік за результатами поточного контролю та виконання комплексної контрольної роботи (за необхідності).

6. Базові дисципліни

Філософія
Історія українського суспільства 
Культурологія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Політології 
Психологія





















7. Результати навчання за дисципліною.

Шифр та зміст результатів навчання за освітньо-професійною програмою
Шифр та зміст результатів навчання за дисципліною
Використовувати основні теорії культури, знання про культуру, її структуру та форми в науковій та практичній діяльності;
РНф 1. Усвідомлювати  процес розвитку світової культури, місце в ньому української культури, прогнозувати власну діяльність відповідно гуманістичним орієнтирам. 


Користуватися знаннями про типологію української та світової культури для здійснення наукових та соціально-культурних  проектів;

РНф2.  Формувати свідомість, визначену гармонією духовних та цивілізаційних  цінностей, наукових та соціальних пріоритетів.
 
Застосовувати знання особливостей процесу культурної еволюції до формування у студентів європейського менталітету;

РНф3. Визначати напрями культурного самовдосконалення та методи здійснення  свободи вибору в складних професійних та життєвих ситуаціях 

 
   
Оцінювати визначальні артефакти та здобутки української та світової матеріальної та духовної культури в контексті цивілізаційних надбань
РНф4.  Формувати вміння здійснювати оцінку найперспективніших  наукових та освітянських напрямів  українського діяльності суспільства   та світу 

Застосовувати знання з про світову та українську культуру в формуванні особистісних світоглядних орієнтирів;

РНф5.  Визначити особисті світоглядні цінності й орієнтири професійної діяльності та соціальних стосунків 
Формувати абстрактне мислення через застосування культурних здобутків України і світу в становлення професійних навичок;
РНф6.Розвивати комунікативні навички та потенціал застосування інтеркультурних компетенцій в міжнародній та вітчизняній сферах професійній діяльності,
Розвивати художній смак та естетичні уявлення у формуванні креативного мислення
РНф7. Формувати творчий підхід до рішення технічних завдань, свідомість відповідальності та гуманістичного світобачення 












8. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять

Види, тематика навчальних занять, шифри дисциплінарних результатів навчання 
Обсяг, години

ауд.
СРС
разом
ЛЕКЦІЇ
РНф 1. Знати і розуміти процес розвитку світової культури, місце в ньому української культури, прогнозувати власну діяльність відповідно гуманістичним орієнтирам. 

2
2
4
Культура та цивілізація.   



1.2.   Антикультура, контркультура, масова культура. 



1.3. Феномен української культури.



РНф2.  Формувати свідомість, визначену гармонією духовних та цивілізаційних  цінностей, наукових та соціальних пріоритетів. 
2
4
6
2.1.   Синкретизм і сакральність як визначальні риси міфологічного світогляду в Давніх цивілізаціях.



2.2. Культ гармонійної людини в Давній Греції.  



2.3 Позачасова цінність наукових та технічних відкриттів  Давніх східних цивілізацій.  Соціальна актуальність громадянських і демократичних ідей давньогрецької та давньоримської республік.  



РНф3. Визначати напрями культурного самовдосконалення та методи здійснення  свободи вибору в складних професійних та життєвих ситуаціях 

2
6
8
3.1.  Християнська духовність як смисл життя людини  в Середньовічній культурі. Формування духовної  особи.   



3.2.  Пошук індивідуальності в Ренесансній культурі.



3.3. Роль «титанів» Відродження в наближенні наукових відкриттів сучасної доби та гуманістичних цінностей. 



РНф4.  Формувати вміння здійснювати оцінку найперспективніших  наукових та освітянських напрямів  українського діяльності суспільства   та світу 
2
6
8
4.1. Культ розуму, виховання  та наукового пізнання світу як гасла культури Нових часів. 



4.2. Декларація прав людини як орієнтир  культури і мистецтва доби Просвітництва.



4.3. Козацька освіта й релігійна свідомість. Діяльність Київо-Могилянської академії.



РНф5.  Визначити особисті світоглядні цінності й орієнтири професійної діяльності та соціальних стосунків.
2
4
6
5.1. Сучасне світорозуміння та європейська та українська культура 19 і 20 століть.



5.2. Наукові відкриття та їх вираз в нових мистецьких стилях 19 століття. 



5.3. Урбанізація способу життя, політичні рухи, формування національних держав та новий художній світогляд. 



РНф6. Розвивати комунікативні навички та потенціал застосування інтеркультурних компетенцій в міжнародній та вітчизняній сферах професійної діяльності.
2
4
6
6.1.  Розширення меж наукового світобачення, міграційна й національна свідомість в культурі 20 століття .



6.2. Формування інтеллігенції та дослідних інституцій. Нові взаємини естетичного й технічного в мистецтві.



6.3. Інтеракція й перфоманс, шоу бізнес і реклама в живопису й архітектурі, театрі й музиці.



РНф7. Формувати творчий підхід до рішення технічних завдань, свідомість відповідальності та гуманістичного світобачення 
2
6
8
7.1. Українська культура ХХ століття в сучасному культурному просторі.   



7.2. Вирішення питань взаємин  відповідальності й свободи в соціально-філософських працях українських мислителів  та роботах українських мистців за часів здобуття Україною Незалежності.   



СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Семінар 1. РНф2.  Формувати свідомість, визначену гармонією духовних та цивілізаційних  цінностей, наукових та соціальних пріоритетів. 
Семінар 2. РНф3. Визначати напрями культурного самовдосконалення та методи здійснення  свободи вибору в складних професійних та життєвих ситуаціях 
Семінар 3. РНф5.  Визначити особисті світоглядні цінності й орієнтири професійної діяльності та соціальних стосунків.
Семінар 4. РНф7. Формувати творчий підхід до рішення технічних завдань, свідомість відповідальності та гуманістичного світобачення 
8
36
44
РАЗОМ
22
68
90
Лекції
14
32
46
Семінарські заняття
8
36
44
Контрольні заходи




9. Вимоги до індивідуальних завдань

9.1. Індивідуальне завдання «Реферат за тематикою програмних результатів навчання»  має на меті:
	підвищувати понятійно-аналітичний рівень знань;

формувати загальнокультурну обізнаність студентів; 
виховувати в них уміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно-політичні та культурні явища сучасності, висловлювати своє ставлення до них;
засвоєння студентами методів ведення обґрунтованої полеміки; 
	розвивати творчий підхід до класифікації, систематизації й узагальнення наукових відомостей;
	оволодіння технікою публічного виголошення (доповіді) результатів аналітичного огляду джерел інформації. 
9.2. У рефератах має бути відображено розгляд основних програмних результатів навчання. Завдання на підготовку реферату передбачає аналіз і узагальнення джерел інформації, рекомендованих для висвітлення обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, формулювання та аргументацію власної позиції.
9.3. Захист реферату відбувається в процесі презентації його основних положень на семінарі або під час співбесіди з викладачем.
9.4. Відповідальність за організацію підготовки рефератів несе кафедра, що зобов’язана створити для цього відповідні умови, надавати необхідне методичне та інформаційне забезпечення.

10. Завдання для самостійної роботи студента

Основні завдання для самостійної роботи:
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним модулем (темою);
2) підготовка до поточного контролю - розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою;
3) виконання індивідуального завдання;
4) підготовка до захисту індивідуального завдання;
5) підготовка до підсумкового контролю. 

11. Âèìîãè äî çàñîá³â ä³àãíîñòèêè, êðèòåð³¿ 
òà ïðîöåäóðè îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü

11.1. Âèìîãè äî çàñîá³â ä³àãíîñòèêè
²íôîðìàö³éíîþ áàçîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ çàñîá³â ä³àãíîñòèêè (òåñò³â â³äêðèòîãî ÷è çàêðèòîãî òèïó) ìàº áóòè ñèñòåìà êîìïåòåíòíîñòåé, ùî ïåðåäáà÷åíà äàíîþ ïðîãðàìîþ. 
Òåñò ñêëàäàºòüñÿ ³ç çàâäàííÿ é åòàëîíà. Åòàëîí ÿâëÿº ñîáîþ çðàçîê ïîâíîãî é ïðàâèëüíîãî ð³øåííÿ.
Ïàðàìåòðè òåñòó – ñòóï³íü ñêëàäíîñò³ òà ÷èñëî ñóòòºâèõ îïåðàö³é.
Ñòóï³íü ñêëàäíîñò³ òåñòó ìàº â³äïîâ³äàòè î÷³êóâàíèì ðåçóëüòàòàì íàâ÷àííÿ, ÿê³ çäîáóâà÷ ïîâèíåí äåìîíñòðóâàòè ïåâíèìè ä³ÿìè ï³ä ÷àñ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â (â³äòâîðþâàòè, îïèñóâàòè, ïîçíà÷àòè, íàçèâàòè, çîáðàæóâàòè, çàñâîþâàòè ñóòü, ðîçóì³òè çì³ñò, ðîçð³çíÿòè, ïîð³âíþâàòè,³äåíòèô³êóâàòè, âèáèðàòè, äîâîäèòè, ñâ³äîìî âèêîðèñòîâóâàòè, çì³íþâàòè, âèð³øóâàòè, çíàõîäèòè, ïîÿñíþâàòè, ðîçðàõîâóâàòè, àíàë³çóâàòè, äèôåðåíö³þâàòè, îõîïëþâàòè,â³äîêðåìëþâàòè, ïðîòèñòàâëÿòè, ñèíòåçóâàòè, ñêëàäàòè, ðîçðîáëÿòè, ðîçâèâàòè, ïî íîâîìó ôîðìóëþâàòè, ïëàíóâàòè, ãåíåðóâàòè, îö³íþâàòè, âèçíà÷àòè, ³íòåðïðåòóâàòè, êðèòèêóâàòè, ïðîãíîçóâàòè).
×èñëî ñóòòºâèõ îïåðàö³é – öå ê³ëüê³ñòü ä³é, ùî ìàþòü ïðèíöèïîâå çíà÷åííÿ äëÿ îäåðæàííÿ ïðàâèëüíîãî ðåçóëüòàòó (êðîêè àëãîðèòìó âèêîíàííÿ,  ðîçðàõóíêîâ³ ñõåìè, âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü, ïàðàìåòðè òà ¿õ çàñòîñóâàííÿ). Ðîçðàõóíîê ÷èñëà ñóòòºâèõ îïåðàö³é âåäåòüñÿ â³äïîâ³äíî äî åòàëîíà. 
Åòàëîíàìè âèêîíàííÿ çàâäàíü ìîæóòü áóòè ôðàãìåíòè íàâ÷àëüíî¿, íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ë³òåðàòóðè òà ³íø³ äæåðåëà. Ó öüîìó âèïàäêó íåîáõ³äíî ïîäàòè ïåðåë³ê òî÷íèõ ïîñèëàíü íà â³äïîâ³äí³ äæåðåëà (á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ âèäàííÿ, êîîðäèíàòè åòàëîíó – ïîñèëàííÿ íà ñòîð³íêó, àáçàö).
Êîìïëåêò òåñò³â ó ïîâíîìó îïèñ³ (çàâäàííÿ òà åòàëîí) çà âñ³ìà äèñöèïë³íàðíèìè êîìïåòåíö³ÿìè çàòâåðäæóºòüñÿ êàôåäðîþ òà âõîäèòü äî ñêëàäó äîêóìåíòàö³¿ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Äëÿ íàäàííÿ ïðîçîðîñò³ çì³ñòó çàñîá³â ä³àãíîñòèêè óçàãàëüíåí³ çàâäàííÿ ïîâèíí³ áóòè äîñòóïíèìè ñòóäåíòàì ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ.

11.2. Êðèòåð³¿ òà ïðîöåäóðè îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çäîáóâà÷³â
Îá’ºêòèâíå îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â âèêîíàíèõ çàâäàíü ìîæëèâå (ÿê ³ áóäü-ÿêå ³íøå âèì³ðþâàííÿ) ëèøå ïðè ¿õ ç³ñòàâëåíí³ ç åòàëîíàìè.
Ïîîïåðàö³éíå ç³ñòàâëåííÿ â³äïîâ³äåé ç åòàëîíîì äîçâîëÿº îá’ºêòèâíî âñòàíîâèòè ÿê³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü ç ïîçèö³¿ ð³âíÿ äîñÿãíåíü, òîáòî ÷àñòêó ïðàâèëüíî âèêîíàíèõ ñóòòºâèõ îïåðàö³é äî ¿õ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³.
Ïðîöåñ îö³íþâàííÿ ñóòòºâî ñïðîùóºòüñÿ, ÿêùî çà ê³ëüê³ñòü ñóòòºâèõ îïåðàö³é áðàòè ëèøå êðîêè àëãîðèòìó âèêîíàííÿ çàâäàíü.
Äëÿ íàä³éíîñò³ ä³àãíîñòèêè ê³ëüê³ñòü ñóòòºâèõ îïåðàö³é â åòàëîíàõ ìàº  áóòè íå ìåíøå 30-òè. Çì³ñò åòàëîí³â ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ïðîãðàì³ äèñöèïë³íè ùîäî ñòóïåíþ ñêëàäíîñò³ íàâ÷àëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé.
Êðèòåð³¿ ÿêîñò³ âèêîíàííÿ êóðñîâîãî ïðîåêòó:
Ìàêñèìàëüíà îö³íêà âèñòàâëÿºòüñÿ çà òàêèõ óìîâ:
	îá’ºêòèâíå âèñâ³òëåííÿ ñòàíó ïèòàííÿ íà áàç³ òâîð÷îãî âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿;

îðèã³íàëüí³ñòü ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêò³ (ðîáîò³) òåõí³÷íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, îðãàí³çàö³éíèõ òà óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü; 
ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â; 
îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåíü ³ ïðîïîçèö³é â³äïîâ³äíèìè ðîçðàõóíêàìè; 
ïîâíîòà ñòðóêòóðè ðîçðàõóíê³â (ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ, ðîçðàõóíêîâà ñõåìà, âèêîíàííÿ, îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â);
âñåá³÷í³ñòü àíàë³çó îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â (íàä³éí³ñòü ñèñòåìè, áåçïåêà, âïëèâ íà äîâê³ëëÿ, ðåñóðñîçáåðåæåííÿ òîùî);
îðãàí³÷íèé çâ’ÿçîê çì³ñòó ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè ç ãðàô³÷íîþ ÷àñòèíîþ; 
íàÿâí³ñòü ïîñèëàíü íà äæåðåëà ³íôîðìàö³¿;
óíèêíåííÿ çàéâî¿ îïèñîâîñò³, äóáëþâàííÿ, ñòåðåîòèïíèõ ð³øåíü, ÿê³ íå âïëèâàþòü íà ñóòü ³ òî÷í³ñòü îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â;
âèêîðèñòàííÿ ïðèêëàäíèõ ïàêåò³â êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì;
îôîðìëåííÿ êðåñëåíèê³â ³ ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè â³äïîâ³äíî äî ÷èííèõ ñòàíäàðò³â;
çàãàëüíà é ïðîôåñ³éíà ãðàìîòí³ñòü, ëàêîí³çì ³ ëîã³÷íà ïîñë³äîâí³ñòü âèêëàäó ìàòåð³àëó;
ÿê³ñòü îôîðìëåííÿ;
ñàìîñò³éí³ñòü âèêîíàííÿ (ç’ÿñîâóºòüñÿ ï³ä ÷àñ çàõèñòó).

11.3. Îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ ç äèñöèïë³íè
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ âèÿâëÿþòü ÷åðåç âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ êîìïåòåíòíîñòåé, ùî ñëóãóº êðèòåð³ºì îö³íþâàííÿ çà ñõåìîþ äîäàòêà äî äèïëîìà ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà:

Øêàëè îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çäîáóâà÷³â âèùî¿ îñâ³òè

Ð³âåíü äîñÿãíåíü / Marks, %
Îö³íêà / Grade
Íàö³îíàëüíà äèôåðåíö³éîâàíà øêàëà
90 – 100
Â³äì³ííî / Excellent
74 – 89
Äîáðå / Good
60 – 73
Çàäîâ³ëüíî / Satisfactory
1 – 59
Íåçàäîâ³ëüíî / Fail
Øêàëà ECTS
90 – 100
A
82 – 89
B
74 – 81
C
64 – 73
D
60 – 63
E
35 – 59
Fx
1 – 34
F

Ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷à âèçíà÷àþòü íà îñíîâ³ àíàë³çó â³äïîâ³ä³, êîðèñòóþ÷èñü ôîðìóëîþ:
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– ÷èñëî ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé àáî âèêîíàíèõ ñóòòºâèõ îïåðàö³é íà áàç³ äî åòàëîí³â ð³øåíü; 
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 – çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çàïèòàíü àáî ñóòòºâèõ îïåðàö³é åòàëîíó ð³øåíü.

²íòåãðàëüíèé ð³âåíü äîñÿãíåíü ñòóäåíòà ó çàñâîºíí³ ìàòåð³àëó ç äèñöèïë³íè â ö³ëîìó îá÷èñëþºòüñÿ ÿê ñåðåäíüîçâàæåíå çíà÷åííÿ äîñÿãíåíü, ïðîäåìîíñòðîâàíèõ ï³ä ÷àñ êîæíîãî êîíòðîëüíîãî çàõîäó: 
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 – ÷èñëî çì³ñòîâèõ ìîäóë³â;  
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– ð³âåíü äîñÿãíåíü çà i-ì ìîäóëåì, %; 
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– îáñÿã i-ãî ìîäóëÿ, âêëþ÷àþ÷è ³íäèâ³äóàëüíå çàâäàííÿ; 
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– çàãàëüíèé îáñÿã äèñöèïë³íè.

 


12. Âèìîãè äî êîìïëåêñó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äèñöèïë³íè

Êîìïëåêñ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äèñöèïë³íè, ìàº áóòè ðîçòàøîâàíèé íà ñàéò³ êàôåäðè òðàíñïîðòíèõ ñèñòåì ³ òåõíîëîã³é òà ïîâèíåí ì³ñòèòè [2]:
	ðîáî÷ó ïðîãðàìó äèñöèïë³íè;

2) íàâ÷àëüíèé êîíòåíò (³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ëåêö³é);
3) ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü; 
4) ìàòåð³àëè ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíòà ùîäî:
4.1) попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним модулем (темою);
4.2) розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою
4.3) виконання індивідуального завдання;
4.4) підготовки до захисту індивідуального завдання;
4.5) підготовки до підсумкового контролю;
5) çàâäàííÿ äëÿ ïîòî÷íîãî òà ï³äñóìêîâîãî êîíòðîëþ ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ äèñöèïë³íàðíèõ êîìïåòåíòíîñòåé;
6) çàâäàííÿ äëÿ êîìïëåêñíî¿ êîíòðîëüíî¿ ðîáîòè;
7) çàâäàííÿ äëÿ  ï³ñëÿàòåñòàö³éíîãî ìîí³òîðèíãó ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ äèñöèïë³íàðíèõ êîìïåòåíòíîñòåé.


13. Îáîâ’ÿçêîâèé òåçàóðóñ

àêðåäèòàö³ÿ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè – îö³íþâàííÿ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè òà/àáî îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ íà ïðåäìåò â³äïîâ³äíîñò³ ñòàíäàðòó âèùî¿ îñâ³òè; ñïðîìîæíîñò³ âèêîíàòè âèìîãè ñòàíäàðòó òà äîñÿãòè çàÿâëåíèõ ó ïðîãðàì³ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ; äîñÿãíåííÿ çàÿâëåíèõ ó ïðîãðàì³ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ; 
àòåñòàö³ÿ - öå âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ çàñâîºíèõ çäîáóâà÷àìè âèùî¿ îñâ³òè ð³âíÿ òà îáñÿãó çíàíü, óì³íü, ³íøèõ êîìïåòåíòíîñòåé âèìîãàì ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè;
âèäè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çäîáóâà÷à – íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè, ïðàêòèêè, ³íäèâ³äóàëüí³ çàâäàííÿ;
âèùà îñâ³òà – ñóêóïí³ñòü ñèñòåìàòèçîâàíèõ çíàíü, óì³íü ³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, ñïîñîá³â ìèñëåííÿ, ïðîôåñ³éíèõ, ñâ³òîãëÿäíèõ ³ ãðîìàäÿíñüêèõ ÿêîñòåé, ìîðàëüíî-åòè÷íèõ ö³ííîñòåé, ³íøèõ êîìïåòåíòíîñòåé, çäîáóòèõ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ó â³äïîâ³äí³é ãàëóç³ çíàíü çà ïåâíîþ êâàë³ô³êàö³ºþ íà ð³âíÿõ âèùî¿ îñâ³òè, ùî çà ñêëàäí³ñòþ º âèùèìè, í³æ ð³âåíü ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè;
äèñöèïë³íàðí³ êîìïåòåíòíîñò³ – äåòàë³çîâàí³ êîìïåòåíòíîñò³ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè³ ÿê ðåçóëüòàò äåêîìïîçèö³¿ ïðîãðàìíèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ;
çàñîáè ä³àãíîñòèêè – äîêóìåíòè, ùî çàòâåðäæåí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, òà ïðèçíà÷åí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ñòóïåíþ äîñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíîãî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ êîìïåòåíòíîñòåé ñòóäåíòà ïðè êîíòðîëüíèõ çàõîäàõ;
çäîáóâà÷³ âèùî¿ îñâ³òè – îñîáè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ íà ïåâíîìó ð³âí³ âèùî¿ îñâ³òè ç ìåòîþ çäîáóòòÿ â³äïîâ³äíîãî ñòóïåíÿ ³ êâàë³ô³êàö³¿;
çì³ñòîâèé ìîäóëü – ñóêóïí³ñòü óì³íü, çíàíü, ö³ííîñòåé, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ ïåâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³;
çíàííÿ - îñìèñëåíà òà çàñâîºíà ñóá’ºêòîì íàóêîâà ³íôîðìàö³ÿ, ùî º îñíîâîþ éîãî óñâ³äîìëåíî¿, ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çíàííÿ ïîä³ëÿþòüñÿ íà åìï³ðè÷í³ (ôàêòîëîã³÷í³) ³ òåîðåòè÷í³ (êîíöåïòóàëüí³, ìåòîäîëîã³÷í³);
³íòåãðàëüíà êîìïåòåíòí³ñòü - óçàãàëüíåíèé îïèñ êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ, ÿêèé âèðàæàº îñíîâí³ êîìïåòåíòíîñòí³ õàðàêòåðèñòèêè ð³âíÿ ùîäî íàâ÷àííÿ òà/àáî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè – çàñîáè íàâ÷àííÿ, ó ÿêèõ ñèñòåìíî âèêëàäåíî îñíîâè çíàíü ç ïåâíî¿ äèñöèïë³íè íà ð³âí³ ñó÷àñíèõ äîñÿãíåíü íàóêè ³ êóëüòóðè, îïîðà äëÿ ñàìîîñâ³òè ³ ñàìîíàâ÷àííÿ (ï³äðó÷íèêè; íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè, íàâ÷àëüíî-íàî÷í³ ïîñ³áíèêè, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè, õðåñòîìàò³¿, ñëîâíèêè, åíöèêëîïåä³¿, äîâ³äíèêè òîùî);
êîìïåòåíòí³ñòü/êîìïåòåíòíîñò³ (çà ÍÐÊ) – çäàòí³ñòü îñîáè äî âèêîíàííÿ ïåâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ùî âèðàæàºòüñÿ ÷åðåç çíàííÿ, ðîçóì³ííÿ, óì³ííÿ, ö³ííîñò³, ³íø³ îñîáèñò³ ÿêîñò³;
ìàã³ñòð - öå îñâ³òí³é ñòóï³íü, ùî çäîáóâàºòüñÿ íà äðóãîìó ð³âí³ âèùî¿ îñâ³òè òà ïðèñóäæóºòüñÿ âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ó ðåçóëüòàò³ óñï³øíîãî âèêîíàííÿ çäîáóâà÷åì âèùî¿ îñâ³òè â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè. Ñòóï³íü ìàã³ñòðà çäîáóâàºòüñÿ çà îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíîþ àáî çà îñâ³òíüî-íàóêîâîþ ïðîãðàìîþ. Îáñÿã îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ìàã³ñòðà ñòàíîâèòü 90-120 êðåäèò³â ªÊÒÑ, îáñÿã îñâ³òíüî-íàóêîâî¿ ïðîãðàìè - 120 êðåäèò³â ªÊÒÑ. Îñâ³òíüî-íàóêîâà ïðîãðàìà ìàã³ñòðà îáîâ’ÿçêîâî âêëþ÷àº äîñë³äíèöüêó (íàóêîâó) êîìïîíåíòó îáñÿãîì íå ìåíøå 30 â³äñîòê³â;
ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè – ðåêîìåíäàö³¿ äî ñóïðîâîäæåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà çà âñ³ìà âèäàìè íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü, ùî ì³ñòèòü, ó òîìó ÷èñë³ ³íôîðìàö³þ ùîäî çàñîá³â òà ïðîöåäóðè êîíòðîëüíèõ çàõîä³â, ¿õ ôîðìè òà çì³ñòó, ìåòîä³â ðîçâ’ÿçàííÿ âïðàâ, äæåðåë ³íôîðìàö³¿;
íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà – ñóêóïí³ñòü ìîäóë³â, ùî ï³äëÿãàº ï³äñóìêîâîìó êîíòðîëþ; 
îñâ³òí³é ïðîöåñ – öå ³íòåëåêòóàëüíà, òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ âèùî¿ îñâ³òè ³ íàóêè, ùî ïðîâàäèòüñÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ (íàóêîâ³é óñòàíîâ³) ÷åðåç ñèñòåìó íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ³ ïåäàãîã³÷íèõ çàõîä³â òà ñïðÿìîâàíà íà ïåðåäà÷ó, çàñâîºííÿ, ïðèìíîæåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ çíàíü, óì³íü òà ³íøèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó îñ³á, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ, à òàêîæ íà ôîðìóâàííÿ ãàðìîí³éíî ðîçâèíåíî¿ îñîáèñòîñò³.
îñâ³òíÿ (îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíà ÷è îñâ³òíüî-íàóêîâà) ïðîãðàìà – ñèñòåìà îñâ³òí³õ êîìïîíåíò³â íà â³äïîâ³äíîìó ð³âí³ âèùî¿ îñâ³òè â ìåæàõ ñïåö³àëüíîñò³, ùî âèçíà÷àº âèìîãè äî ð³âíÿ îñâ³òè îñ³á, ÿê³ ìîæóòü ðîçïî÷àòè íàâ÷àííÿ çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ, ïåðåë³ê íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í ³ ëîã³÷íó ïîñë³äîâí³ñòü ¿õ âèâ÷åííÿ, ê³ëüê³ñòü êðåäèò³â ªÊÒÑ, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ ö³º¿ ïðîãðàìè, à òàêîæ î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ (êîìïåòåíòíîñò³), ÿêèìè ïîâèíåí îâîëîä³òè çäîáóâà÷ â³äïîâ³äíîãî ñòóïåíÿ âèùî¿ îñâ³òè;
îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü – ä³ÿëüí³ñòü âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî ïðîâàäèòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çäîáóòòÿ âèùî¿, ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ³ çàäîâîëåííÿ ³íøèõ îñâ³òí³õ ïîòðåá çäîáóâà÷³â âèùî¿ îñâ³òè òà ³íøèõ îñ³á;
ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü – êîìïëåêñíå îö³íþâàííÿ çàïëàíîâàíîãî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ äèñöèïë³íàðíèõ êîìïåòåíòíîñòåé;
ïîòî÷íèé êîíòðîëü – îö³íþâàííÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòîì íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àóäèòîðíîãî íàâ÷àëüíîãî çàíÿòòÿ (îïèòóâàííÿ ñòóäåíò³â íà ëåêö³ÿõ, ïåðåâ³ðêà òà ïðèéîì çâ³ò³â ç âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò, òåñòóâàííÿ òîùî);
ïðîãðàìà äèñöèïë³íè – íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî âèçíà÷àº çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè â³äïîâ³äíî äî îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè, ðîçðîáëÿºòüñÿ êàôåäðîþ, ÿêà çàêð³ïëåíà íàêàçîì ðåêòîðà äëÿ âèêëàäàííÿ äèñöèïë³íè;
ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ (Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âèùó îñâ³òó») – ñóêóïí³ñòü çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, ³íøèõ êîìïåòåíòíîñòåé, íàáóòèõ îñîáîþ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ çà ïåâíîþ îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíîþ, îñâ³òíüî-íàóêîâîþ ïðîãðàìîþ, ÿê³ ìîæíà ³äåíòèô³êóâàòè, ê³ëüê³ñíî îö³íèòè òà âèì³ðÿòè;
ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ (Íàö³îíàëüíà ðàìêà êâàë³ô³êàö³é) – êîìïåòåíòíîñò³ (çíàííÿ, ðîçóì³ííÿ, óì³ííÿ, ö³ííîñò³, ³íø³ îñîáèñò³ ÿêîñò³), ÿê³ íàáóâàº òà/àáî çäàòíà ïðîäåìîíñòðóâàòè îñîáà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ; 
ñïåö³àë³çàö³ÿ – ñêëàäîâà ñïåö³àëüíîñò³, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì òà ïåðåäáà÷àº ïðîô³ëüíó ñïåö³àë³çîâàíó îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíó ÷è îñâ³òíüî-íàóêîâó ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè çäîáóâà÷³â âèùî¿ òà ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè;
ñïåö³àëüí³ñòü – ñêëàäîâà ãàëóç³ çíàíü, çà ÿêîþ çä³éñíþºòüñÿ ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà; 
ñòàíäàðò âèùî¿ îñâ³òè – öå ñóêóïí³ñòü âèìîã äî çì³ñòó òà ðåçóëüòàò³â îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ íàóêîâèõ óñòàíîâ çà êîæíèì ð³âíåì âèùî¿ îñâ³òè â ìåæàõ êîæíî¿ ñïåö³àëüíîñò³;
óì³ííÿ - çäàòí³ñòü çàñòîñîâóâàòè çíàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü òà ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷ ³ ïðîáëåì. Óì³ííÿ ïîä³ëÿþòüñÿ íà êîãí³òèâí³ (³íòåëåêòóàëüíî-òâîð÷³) òà ïðàêòè÷í³ (íà îñíîâ³ ìàéñòåðíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿì ìåòîä³â, ìàòåð³àë³â, ³íñòðóêö³é òà ³íñòðóìåíò³â;
ÿê³ñòü âèùî¿ îñâ³òè – ð³âåíü çäîáóòèõ îñîáîþ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, ³íøèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ùî â³äîáðàæàº ¿¿ êîìïåòåíòí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè.
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