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У справі виховання процесу саморозвитку 

має бути відведено найширше місце. Людство все 

успішніше розвивалося тільки шляхом самоосвіти. 

Герберт Спенсер 

 

 

Ти знаєш, що ти – людина. 

Ти знаєш про це чи ні? 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні. 

Василь Симоненко 

 

 

У кожній людині є туга, мрії, терпіння і 

щастя, котрі треба зібрати в одну велику гармонію. 

Остап Луцький 

 

 

Якщо ви вдало виберете справу і вкладете в 

неї всю свою душу, то щастя саме відшукає вас  

Костянтин Ушинський 

 

 

Живе лише той, хто не для себе живе 

Менандр 

 

 

Кожна людина – особистість неповторна; 

виховання нової людини полягає насамперед  у 

розкритті цієї неповторності, самобутності, творчої 

індивідуальності 

Василь Сухомлинський 
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ПОРАДНИК ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЗДМУ 

 

Запорізький державний медичний університет, маючи достатню 

історію свого існування та постійно працюючи в напрямку вдосконалення 

матеріально-технічної та науково-інформаційної бази, ставить перед собою 

амбітні завдання. А саме: досягти таких результатів у процесі здійснення 

навчально-освітнього процесу, які б дозволили йому не лише стати 

флагманом медичної та фармацевтичної освіти в Україні, але й увійти до 

щорічно поновлюваного рейтингу 500 закладів вищої освіти у світі. 

Ставлячи таке завдання, ми виходимо з того, що в такому напрямку 

мають діяти основні учасники освітнього процесу, якими, згідно із Законом 

України «Про вищу освіту», є діалектично взаємопов’язані та 

взаємозумовлені між собою представники професорсько-викладацького 

складу і студенти. При цьому слід враховувати, що всі заклади вищої освіти 

час від часу проходять акредитацію на відповідність своєї навчально-

освітньої та наукової діяльності найвищим якісним показникам, що 

знайшли своє відображення у змісті, викладеному в «Методичних 

рекомендаціях для експертів Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти», що затверджені ним протоколом від 29-го серпня 

2019 р. № 9. 

Вся навчально-освітня як водночас виховна діяльність університету 

підпорядкована формуванню у студентів стійких професійних, морально-

етичних, правових, суспільно-політичних і соціокультурних знань та умінь 

і навичок їх реалізації. Основними завданнями ЗВО є: формування 

особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, 

утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 

способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 

умовах1. 

В основу «Порадника» покладено студентоцентрований підхід, коли 

студента розглядають як суб’єкта із власними унікальними інтересами, 

потребами, досвідом і бекграундом. 

                                                           
1 З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про вищу освіту // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ 

print1412051861677941 



5 
 

У Запорізькому державному медичному університеті на чолі з ректоратом 

створені такі структурні підгрупи, що, зокрема, відповідають за виховну 

роботу:  

 

 

Для студентів розроблено рекомендації та поради Радою з гуманітарної 

освіти та виховної роботи, створеною наказом ректора № 201 від 03.12.2008, 

яка керується такою нормативно-правовою базою:  

1. Конституція України. 

2. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної», прийнятий Верховною Радою України 16-го липня 2019 р.» 

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18.12.2019 р. 

Р Е К Т О Р 

Рада кураторів 

академічних груп 

студентів 

Рада з гуманітарної 

освіти та виховної 

роботи ВНЗ 

Кафедри 

гуманітарних 

дисциплін 

Наставники курсів, 

академічних груп 

Кафедри –  

куратори земляцтв 

Рада студентського 

самоврядування 

ВНЗ 

Профком 

студентів 

Заступник голови 

профкому з 

виховної роботи 

Заступники 

завідувачів 

кафедри з виховної 

роботи 

Заступники деканів 

з виховної роботи 

Бібліотека 

Спортивний клуб 

Видавничий центр 

Міський 

літературний  

клуб “99” 

Гуманітарний 

молодіжний форум 

(філософський 

клуб) 

Первинна 

організація 

ветеранів ЗДМУ 

Студентський клуб 

Клуби за 

інтересами 
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4. Закон України «Про освіту» від 16.01.2020 р. 

5. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2016 р. 

6. «Методичні рекомендації для експертів НАЗЯВО щодо застосування 

Критеріїв оцінювання якості освітньої програми». Затверджено рішенням 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол від 

29 серпня 2019 р. №9). 

7. Наказ МОЗ України від 27.01.2008 р. «Про покращення виховної 

роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів 

акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і 

закладах охорони здоров’я». 

8. Етичний кодекс лікаря України. Прийнято на X з’їзді ВУЛТ 

м. Євпаторія 24-27 вересня 2009 р. 

9. Указ Президента України від 12.06.2015 року №334/2015 «Про заходи 

щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»; від 

13.10.2015 року №580/2016 «Про стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».   

10. Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму на тему: «Формування 

патріотизму та національної свідомості дітей та молоді в сучасних умовах» від 

22 грудня 2015 року. 

11. Наказ МОН України від 16 червня 2015 року №641 «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах». 

12. Наказ МОН України № 1/9-523 від 16-го серпня 2019 р.  

«Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020-му 

навчальному році». 

13. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 25.07.2016 №2.1/10-1828. 

14. Наказ Запорізької обласної державної адміністрації Департаменту 

освіти і науки від 04.10.2016 №0720 «Про затвердження плану заходів щодо 

впровадження «Програми розвитку і функціонування української мови в 

Запорізькій області на 2016-2020 роки». 

15. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Ціннісні орієнтації 

сучасної української молоді» схвалені постановою Верховної Ради України від 

23.02.2017р. №1908-VIII.  
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16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. №819-р 

у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 

1937-1938 років. 

17. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.02.2018 р. №1/9-126 

«Про методичні рекомендації, присвячені символам та атрибутам України». 

18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 р. № 509 

«Про затвердження положення про психологічну службу у системі  

освіти в Україні». 

19. Доручення Віце-прем’єр-міністра з питань Європейської та 

Євроатлантичної інтеграції України від 21.08.2018 р. №33580/о/1-18  

«Про підготовку закладів освіти до навчального року». 

Структурними підрозділами ЗДМУ розроблено методичні рекомендації, 

спрямовані на ефективне здійснення навчально-освітньої та виховної роботи: 

1. Концепція розвитку ЗДМУ. 

2. Концепція гуманітарної освіти та виховної роботи в ЗДМУ, 

затверджена 25 січня 2016 р. вченою Радою ЗДМУ. 

3. Регламент та план роботи структурних підрозділів ЗДМУ на  

2019-2020 н.р. затвердженні на засіданні Вченої ради 29 травня 2019 р. 

(протокол № 10).   

4. Наказ ректора ЗДМУ №344 від 27.08.2019 р. «Про організацію 

освітнього процесу в 2019–2020 н. р.».  

5. Методичні рекомендації наставнику (куратору) академічної групи 

ЗДМУ. Журнал куратора затверджено ЦМР ЗДМУ (протокол №1  

від 29.09.2019 р.). 

6. Методичні поради для заступників завідувача кафедри з виховної 

роботи. Затверджено ЦМР ЗДМУ (протокол №1 від 29.09.19).   

7. «Календарний план виховної роботи в ЗДМУ на 2019-2020 н. р.».   

8. «Календарний план засідань ради з гуманітарної освіти та виховної 

роботи ЗДМУ на 2019-2020 н.р.». 

9. «План роботи профспілкового комітету на 2019-2020 н. р.».   

10. «План роботи студентської ради ЗДМУ на 2019-2020 н. р.».  

11. «План організаційної, навчально-методичної, наукової, виховної 

роботи Центру підготовки іноземних громадян на 2019-2020 н. р.».  

12. Наказ ректора медичного університету №03 від 08.01.2020 р.  

«Про удосконалення виховного процесу». 
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Якісна освіта забезпечується тим, що береться до уваги активне 

формування необхідних компетентностей, які студент зобов’язаний 

засвоїти за час навчання. Такі компетентності обумовлені чинними освітніми 

програмами. Зміст компетентностей освітніх програм реалізується в структурі 

знань, умінь, навичок, комунікацій і фахових компетентностей:  

 

ЗНАННЯ: 

Знання, отримані студентами зі спеціальних та соціогуманітарних 

дисциплін у своїй інтегрованості сприятимуть формуванню у майбутнього 

працівника охорони здоров’я – лікаря, фізичного терапевта, ерготерапевта, 

фармацевта та ін. компонентів мистецтва медицини, а саме гуманізму, 

альтруїзму, мудрості, ретельності, доброчесності, комунікативної 

компетентності, комунікативної толерантності, емоційної стабільності, 

«особливого відчуття», «неусвідомленої компетентності», досконалості, 

гідності, служінню людині. 

Видатний учений Данило Самойлович сформулював настанову тим, хто 

готується стати працівником охорони здоров’я, лікарем, фахівцем з фізичної 

терапії, ерготерапії, фармацевтом, стоматологом та ін. Вони, на його думку, 

мають бути «милосердними, співчутливими, послужливими ˂…˃, любити 

свого ближнього як самого себе, не бути ні скупими, ані зажерливими в 

грошових справах; скупість і зажерливість – дві вади, що ганьблять лікаря ˂…˃ 

щоб стати лікарем, треба бути бездоганною людиною». 

Крім того, базові загальні знання студенти здобувають в обсязі, 

достатньому для формування наукового світогляду, зберігаючи при цьому 

критичне ставлення до сталих наукових концепцій. 

Важливим є засвоєння основ базових знань із професії в обсязі, 

достатньому для самостійної роботи за фахом. 

 

УМІННЯ: 

 Здатність застосовувати знання на практиці; ефективно розв’язувати 

практичні задачі, використовуючи професійні знання, а також знаходити 

рішення у нестандартних ситуаціях. 

 Необхідною умовою високого професіоналізму є необхідність навчання 

впродовж життя, засвоєння нової інформації та набуття нових умінь і навичок, 

уміння сприймати новоздобуті знання в галузі охорони здоров’я та інтегрувати 

їх із уже наявними. 
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 Дослідницькі навички й уміння. Студентові важливо виробити вміння 

ідентифікувати перспективні напрями досліджень, формулювати мету і 

завдання дослідження. 

 Комп'ютерні навички. У контексті розвитку нових технологій та 

комп’ютеризації усіх процесів студентам важливо виробити вміння 

використовувати комп’ютерну техніку у професійній діяльності. 

 

КОМУНІКАЦІЯ: 

Важливим є бездоганне володіння державною мовою; вміння 

спілкуватися в межах загальнонаукової та вузькопрофесійної тематики. 

 Необхідним для майбутньої професійної діяльності студентів є знання 

іноземної мови (письмова та усна комунікація на загальнонаукову й 

вузькопрофесійну тематику). 

 Міжособистісні навички та вміння. Вміння працювати в команді та під 

керівництвом лідера; виявляти ініціативу, у тому числі в ситуаціях ризику, та 

брати на себе всю повноту відповідальності, 

 Здатність працювати в міждисциплінарній команді. Для студентів 

важливо виробити вміння розуміти інформацію із суміжних галузей знання та 

роз’яснювати вузькопрофесійні питання фахівцям інших галузей. 

 Етичні зобов’язання. Дотримання норм загальнолюдської та 

професійної етики. 

 Позитивне ставлення до несхожості та інших культур. Етичне 

ставлення до кожної людини. 

 

АВТОНОМНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 

 Важливо виховувати в себе здатність до аналізу й синтезу на основі 

науково достовірних фактів та логічних аргументів. 

 Необхідною є спроможність об’єктивного сприйняття критики, 

врахування зауважень та самокритичність, вміння бачити необхідність та 

шляхи професійного самовдосконалення. 

 Цінною є здатність породжувати нові ідеї (креативність), пропонувати 

рішення, що не є очевидними; виявляти ініціативу, у тому числі в ситуаціях 

ризику, та брати на себе всю повноту відповідальності. 

 Для студента обов’язковою умовою є самостійне та відповідальне 

прийняття рішення в професійній сфері на основі аналізу та синтезу, з 

урахуванням критичних зауважень і на основі творчого підходу. 
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 Важливо виховувати в собі здатність швидко пристосовуватися до 

нових ситуацій, розв’язувати професійні проблеми у ситуації невизначеності 

умов і вимог. 

 

ПОРАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНО-ПРАВОВИХ  

ОРІЄНТИРІВ СТУДЕНТА 

1. Студентам важливо розуміти принципову різницю між загальною 

середньою і вищою освітою. Усвідомлення цієї різниці має бути чи не головним 

стрижнем мотивації до навчання. Адже вища освіта дає можливість сформувати 

критичне мислення, філософську культуру. Має бути розуміння того, що 

система вищої освіти формує еліту суспільства як провідну його силу. 

2. Слід формувати правову свідомість. Одним із аспектів усебічного 

розвитку особистості є висока правова культура. Не можна вважати фізично 

здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, 

добре працюючи або навчаючись, порушує закони та права тих, хто її оточує. 

Рекомендовано підвищувати юридичну обізнаність і систематично знайомитися 

з інформацією про актуальні питання права здобувачів освіти. 

3. Для підвищення юридичної обізнаності рекомендуємо відвідування 

таких заходів в університеті: 

а) ряд тематичних освітніх заходів, присвячених Тижню права (щорічно); 

б) тематичні зустрічі щодо боротьби з корупцією (9 грудня); 

в) участь у конференціях та круглих столах із правових питань. 

4. Намагайтесь використати навчання в університеті для різнобічного 

розвитку своїх здібностей. За навчально-освітнім напрямом використайте 

можливості для вивчення різних аспектів медико-фармацевтичної науки. 

Особливу увагу зверніть на ті спецкурси, які пропонують не лише профільні 

кафедри, але й кафедри суспільно-гуманітарного профілю. Адже головна 

професія людини – бути носієм системи особистісно-соціальних цінностей, які 

для медиків і фармацевтів є головними. Добре слово, добра порада лікують не 

менш ефективно, ніж пігулки. 

5. Навчаючись в університеті, пам’ятайте життєве правило: бути 

щоденно поруч із тими, хто кращий за тебе. Розвивайте постійно навички 

мислення, адже Нова історія (а українське суспільство якраз і проходить етап 

нової історії свого існування) почалась із втілення в практику суспільного 

життя максими Р. Декарта: «Я мислю, отже, Я існую» і Б. Паскаля: «Непростір і 

час, які ми не можемо осягнути органами відчуттів, а мислення піднімає нас 

над ними. Будемо ж вчитися правильно мислити – ось найвищий принцип 
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моральності». Тому намагайтесь шукати спілкування з викладачами не лише 

під час занять, але й поза ними. 

6. Обираючи навчання в медичному університеті, не забувайте про 

формування в собі емпатії – співчуття до хворих людей. Пам’ятайте, що у своєму 

індивідуальному становленні кожна людина зобов’язана іншим людям (а саме 

батькам, вчителям, друзям, громаді).  

7. Будьте самокритичними – це допоможе Вам мати постійні дружні 

товариські стосунки як зі студентами, так і викладачами.  

 

ПРОПОНУЄМО І ЗАПРОШУЄМО СТУДЕНТІВ УЗЯТИ УЧАСТЬ У  

ВИХОВНИХ ЗАХОДАХ: 

 

І. У межах навчального процесу: 

У контексті необхідності набуття соціальних навичок студентам 

рекомендовано брати участь у мовно-літературних конкурсах та культурно-

мистецьких заходах, виробляти в себе мовленнєві компетенції, виховувати такі 

якості, як лідерство, людяність, здатність мислити цілісно, враховуючи 

плюралізм концептуальних підходів і культурне різноманіття, а також вміння 

мислити категоріями національного лідерства, здатність відстоювати 

національні інтереси.  

Відтак студенти можуть взяти участь у таких заходах: 

1. Мовно-літературні конкурси, літературно-дослідницькі конкурси, які 

проводять як на обласному, так і на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

Зокрема: Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка; 

Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика; обласні 

літературно-дослідницькі конкурси. 

2. Дні науки в ЗДМУ. 

3. Ознайомлюватись з життєвим і творчим шляхом письменників-

лікарів, художників-лікарів, композиторів-лікарів, культурних діячів, видатних 

лікарів (Асклепій, Емпедокл, Гіппократ, св. Антоній Печерський, св. Алімпій, 

св. Агапій, Ю. Дрогобич (Котермак), Н. Максимович-Амбодик, С. Руданський, 

М. Левицький, І. Липа, Ю. Липа, М. Булгаков, А. Чехов, А. Швейцер, С. Моем, 

В. Войно-Ясенецький, М. Амосов, В. Філатов, Ю. Щербак, Ф. Гааз, Я. Корчак, 

М. Парпура, В. Даль, В. Вересаєв, Джузеппе Москатті та ін.). 

Медична тематика в різних видах і жанрах мистецтва, створений образ 

працівника охорони здоров’я в літературі, кінематографі, музиці, живописі 

сприятиме формуванню у студентів, які освоюють медицину як один із 
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найважливіших складників культурогенези людства, уявлення і переконання 

про медичний фах, а також сприятиме морально-етичному вдосконаленню 

лікаря, фізичного терапевта, ерготерапевта, фармацевта та ін., буде виховувати 

гуманіста.   

А також студентам рекомендовано брати участь у заходах, 

присвячених: 

Дню захисника України, Українського козацтва та Покрова Пресвятої 

Богородиці (14.10) та Дню Збройних сил України (06.12)  – конкурс творчих 

робіт, тематичні бесіди у групах. 

Дню української писемності та мови (09.11) – ректорський диктант, 

Всеукраїнський диктант національної єдності; декламування поезій, виконання 

пісень, підготовка презентацій та стіннівок. 

Міжнародному дню рідної мови (21.02), Дню слов’янської культури та 

писемності (24.05) – проведення акції «Говоримо українською!», що сприяє 

формуванню позитивного іміджу української мови у студентському товаристві. 

Дню соборності України (22.01) – стіннівки, круглі столи. 

Дню пам’яті та примирення (08.05), Дню народження Тараса 

Шевченка (09.03) – «Шевченківські дні в ЗДМУ», а також у проведенні 

щорічної загальноуніверситетської вікторини «Шевченко знаний і незнаний» та 

конкурсі-читанні поезій Т.Г. Шевченка і про Шевченка. 

Цікавим для студентів є також проведення культурно-мистецьких заходів, 

присвячених пам’яті видатних українських письменників, що мають як 

пізнавальний, так і виховний характер, оскільки не тільки ознайомлюють із 

незнаними фактами з біографії та творчості письменників, але й виховують 

естетичні смаки, дають змогу продемонструвати власні таланти. 

 

ІІ. У позанавчальний час: 

Педагогічно-викладацький склад університету, куратори, студентська 

рада залучають як українських, так і іноземних студентів до вивчення історії, 

культури і традицій України, зокрема Запорізького краю з метою національно-

патріотичного виховання, а також виховання шанобливого ставлення до інших 

культурних традицій, у тому числі й країни перебування. 

Так, виховна робота може стати складовою екскурсій, коли студенти 

ознайомлюються з місцевим природним ландшафтом, що з-поміж іншого також 

передбачає розвиток екологічного мислення, ознайомлення  з культурною та 

історичною спадщиною (відвідування Музею історії запорозького козацтва, 
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Історико-культурного комплексу «Запорозька Січ», Кінного театру «Запорозькі 

козаки»). 

У цьому контексті може бути рекомендовано відвідування (разом з 

кураторами груп або в рамках індивідуальної роботи з навчальної дисципліни 

«Історія української культури») закладів культури регіону: Краєзнавчий музей 

м. Запоріжжя, Запорізький художній музей, Обласний академічний музично-

драматичний театр ім. В. Магара, Запорізький театр юного глядача, Новий 

театр, Муніципальний театр-лабораторію «Ві», Концертний зал ім. М. Глінки, 

виставкові зали та галереї міста та регіону. 

Крім того, це можуть бути відвідування культурних заходів: як-то 

«Запорізької книжкової толоки» у роки її проведення; зустрічей з українськими 

письменниками і громадськими діячами, які ініціює Запорізька обласна 

універсальна наукова бібліотека.  

Студентська рада також запрошує студентів до участі в заходах, які 

допоможуть сформувати в них морально-естетичні якості: 

1. Святкові концерти спільно з клубом студентської самодіяльності; 

вечори з настільних ігор; акції «не паліть у білих халатах», «Вечори 

кіно», дискотеки на свята, що розвиває творчий та соціальний 

потенціал студентів.  

2. Спартакіада першокурсників, Битва титанів, Кубок ректора, 

Спартакіада гуртожитків, Кубок співдружності, що передбачає 

заохочення студентів до спортивної діяльності. 

3. поїздки до дитячих будинків, лекції для школярів, плетіння 

маскувальних сіток для медичних бригад, благодійний збір ліків для 

воїнів АТО, що розвиває та формує соціальну активністьі 

взаємодопомогу. 
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Додаток 1 

 

Рекомендуємо звернутися до порад науковців і викладачів Прінстону, 

Гарварду та Єлю студентам. 

 

 

Шановний студенте, прийміть пораду! 

 

«Ця порада може бути висловлена у двох словах – мисліть самостійно. 

Це може звучати просто. Але ви побачите – і напевно в старших класах, 

ви вже зіштовхувалися з цим – мислити самостійно може бути значним 

викликом. Це завжди вимагало самодисципліни, а в наші дні – ще й сміливості. 

Особливо зараз, дуже хочеться формувати свої погляди в унісон з 

поглядами свого оточення. Конформізм, прогинання і шаблонне мислення – це 

небезпека не лише для студента, але і для викладача. 

В багатьох вишів те, що Джон Стюарт Міль називав «тиранія громадської 

думки» суттєво знеохочує студентів сперечатися щодо домінуючих поглядів на 

мораль, політичні та інші питання. 

Як наслідок, домінуючі погляди сприймаються як настільки очевидно 

правильні, що виглядає, ніби лише фанатики або диваки можуть ставити їх під 

сумнів. 

А навішувати на себе ярлик фанатика чи дивака ніхто не хоче, тож 

проста, лінива реакція – це піддатися прийнятим у середовищі поглядам і 

традиціям. 

Не робіть цього. Мисліть самостійно. 

Мислити самостійно включає ставлення під сумнів домінантних ідей, 

навіть коли інші наполягають, що ті беззаперечні. 

Мислити самостійно означає вирішувати, у що вірити не через 

пристосування до трендових опіній, а на основі певних зусиль із вивчення 

ситуації і чесної оцінки аргументів обох чи усіх боків питання – включно з 

аргументами щодо думок, які інші прагнуть або стигматизувати, або ж навпаки 

захистити від критики. 

Любов до істини і бажання її осягнути мало б мотивувати вас мислити 

самостійно. Основним задумом вищої освіти є пошук істини і оволодіння 

відповідними навичками та чеснотами, що допомагають стати шукачем істини 

на все життя. 
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Відкритість поглядів, критичне мислення і дебати є визначальними для 

пошуку істини. 

Ба більше, вони є нашою найкращою протиотрутою від зашореності 

(bigotry). 

Перше визначення, яке дає словник Мерріам-Уебстер на поняття bigot – 

це особа, що "затято і фанатично віддана власним ставленням і упередженням". 

Єдині, хто боїться відкритого дослідження і критики, глибоких 

конструктивних дебатів це і є ці затяті, чи то в університетських середовищах 

чи в ширшому суспільстві, які намагаються захистити гегемонію своїх 

переконань, закидаючи іншим, ніби ставити ці переконання під сумнів – це 

зашореність. 

Тож не піддавайтеся на тиранію громадської думки. Не закривайтеся у 

герметичному середовищі. Приймаючи чи відкидаючи певну думку, 

переконайтеся, що ви робите це в наслідок критичної оцінки аргументів. 

Мисліть самостійно. 

Успіхів у вищій освіті!» 
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Додаток  2 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(витяг із ЗУ «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1556-18) 

 

1. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на: 

1) вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти; 

2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

3) трудову діяльність у позанавчальний час; 

4) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним 

місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 

законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; 

5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами закладу вищої освіти; 

6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 

потребами); 

7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

оздоровчою базами вищого навчального закладу у порядку, передбаченому 

статутом закладу вищої освіти; 

8) забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, 

встановленому законодавством; 

9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 

для публікації; 

10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, 

спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за 

кордоном, у встановленому законодавством порядку; 

11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, побуту, оздоровлення; 

12) внесення пропозицій щодо умов плати за навчання; 

13) участь у громадських об’єднаннях; 

14) участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу 

вищої освіти, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради закладу вищої 

освіти, органів студентського самоврядування; 
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15) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить 

не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти 

мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших 

рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи 

підрозділу; 

16) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти 

за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; 

17) академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 

18) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

19) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України  

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання 

на денній формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, докторантурі, 

клінічній ординатурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати 

страхових внесків; 

20) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 

прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

21) участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 

24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих 

функцій згідно із законодавством; 

25) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних 

тижнів на навчальний рік; 

26) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття 

вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

27) оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх 

посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

28) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ 

до інфраструктури закладу вищої освіти відповідно до медико-соціальних 

показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. 
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Додаток 3 

 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ЗАПОРІЗЬКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

– це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, 

захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні 

університетом. 

Студентське самоврядування університету здійснюється на рівні студентської 

групи, факультету, гуртожитків, університету, медичного коледжу 

університету. 

Відтак студенти можуть у разі потреби звернутися за допомогою до 

студентської ради в контексті виконуваних нею функцій.  

СТУДЕНТСЬКА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ ЗДІЙСНЮЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ: 

1) бере участь в управлінні університетом у порядку, встановленому 

законодавством та статутом університету; 

2) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

4) бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

5) захищає права та інтереси студентів університету; 

6) делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

7) приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність; 

8) розпоряджається коштами та іншим майном, що перебувають у 

віданні органів студентського самоврядування; 

9) вносить пропозиції  щодо змісту навчальних планів і програм; 

10) вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету, у 

тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

11) має право оголошувати акції протесту; 

12) виконує інші функції, передбачені законодавством та внутрішніми 

актами університету.  
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Для кращого розуміння діяльності студентської ради рекомендуємо 

ознайомитись з її структурою та напрямами роботи. 

 

Структура Студентської ради: 

 

НАУКОВИЙ СЕКТОР – підрозділ студентської ради, діяльність якого 

спрямована на розвиток наукового потенціалу студентів та залучення до 

наукової та навчальної діяльності. 

Вектори роботи та розвитку: 

1. Організація та проведення конференцій, олімпіад. 

2. Допомога та координація студентів, що бажають займатися науковою 

роботою. 

3. Проведення курсів та майстер-класів з домедичної та екстреної 

медичної допомоги. 

4. Організація та проведення відкритих лекцій з передовими 

спеціалістами за різними напрямами медицини. 

5. Контроль успішності студентів, виявлення груп ризику та допомога у 

вирішенні проблем, пов’язаних з навчанням.   

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕКТОР – підрозділ студентської ради, діяльність якого 

спрямована на інформування студентів про заходи університетського, міського 

та всеукраїнського рівнів. 
 

Діяльність: 

1. Ведення та підтримка офіційних акаунтів студентської ради у 

соціальних мережах 

2. Інформування студентів: месенджери, соціальні мережі, друковані 

матеріали 

3. Розробка дизайну друкованих та цифрових матеріалів 

4. Співпраця та участь у реалізації проектів всіх секторів студентської 

ради 

5. Консультування та допомога студентам з технічних питань 
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СЕКТОР ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ – підрозділ студентської ради, діяльність 

якого спрямована на забезпечення комунікації між студентськими радами 

вишів нашого міста та всієї України, залучення студентів до різноманітних 

заходів міського, обласного, всеукраїнського рівня. Бере участь в організації  та 

проведенні традиційних міських свят, працює в напрямку розвитку молодіжної 

політики. 

 

СЕКТОР ЗАХИСТУ ПРАВ СТУДЕНТІВ – підрозділ студентської ради, 

діяльність якого спрямована на допомогу та консультування студентів з питань 

їх прав та обов’язків 

Завдання та робота сектора : 

1. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів 

2. Оперативне реагування на випадки і порушення (зв’язок через 

контактні номери, можливість написання скарг і заяв, додаток – взірці 

документів); 

3. Організація та координація роботи органів студентського 

самоврядування в гуртожитках та студентському містечку. 

4. Вирішення конфліктних ситуацій між студентами, між викладачами 

та студентами; 

5. Допомога у вирішенні проблем студентів пов'язаних з проживанням 

у гуртожитках, сприяння створенню необхідних умов для проживання 

і відпочинку студентів; 

6. Співпраця зі старостами гуртожитків, блоків, профкомом; 

7. Участь у роботі стипендіальної комісії. 
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Європейська асоціація студентів-медиків – Асоціація Européennedes 

Étudiantsen Médecine (EMSA) – неприбуткова неурядова організація, що 

представляє студентів-медиків зі всієї Європи. Заснована в 1990 році 

в Брюсселі, це єдиний голос студентів в рамках Європейських медичних 

організацій. EMSA визнається Європейським Парламентом, Європейською 

Комісією та Організацією Об'єднаних Націй. Асоціація забезпечує платформу 

для адвокатської діяльності на високому рівні, проектів, тренінгів, семінарів та 

міжнародних зустрічей. Його діяльність проводиться навколо медичної освіти, 

медичної етики та прав людини, політики охорони здоров'я, охорони здоров'я, 

медичної науки та європейської інтеграції та культури. 

EMSA передбачає об'єднану і солідарну Європу, в якій студенти-медики 

активно зміцнюють здоров'я. EMSA надає можливість студентам-медикам 

відстоювати здоров'я у всіх політиках, досконалість медичних досліджень, 

міжпрофесійну освіту в галузі охорони здоров'я та захист прав людини 

в Європі. 

EPSA – це зонтична організація всіх європейських фармацевтичних 

асоціацій студентів, яка представляє понад 100 000 студентів у 36 європейських 

країнах. 

Асоціація має постійний офіс у Брюсселі та проводить свою діяльність 

шляхом регулярних конгресів, навчальних заходів, публікацій, кампаній, 

програм обміну, співпраці з професійними організаціями та віртуальної 

присутності. 

Бачення Асоціації – представляти, охоплювати та залучати кожного 

студента фармацевтичної галузі в Європі до співпраці щодо розвитку 

майбутнього фармації та охорони здоров’я разом. Місією Асоціації є активна 

участь на студентському та професійному рівні, зближення фармації, знань та 

студентів, одночасно сприяючи розвитку особистості. 

 

Виховний потенціал має і освітня платформа ЗДМУ – ANTEVERTO, що 

має у своєму складі студентів різних курсів та лікарів.  

Головна мета платформи – допомагати студентам-медикам засвоювати 

теоретичний матеріал, здобувати практичні навички та мотивувати їх на 

навчання.  

 

ANTEVERTO розпочала свою роботу 21 березня 2017 року з написання 

статей на цікаві медичні теми, згодом платформа розширила свою діяльність 

практичними школами та лекціями з відомими медичними діячами Запоріжжя. 
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Засновники Всеукраїнського медичного квесту – MEDCONQUEST.  

 

У 2018 році ANTEVERTO – кращий медичний студентський проект 

України за версією Studway. ANTEVERTO співпрацює з іншими ГО Запоріжжя. 

Наразі діють проекти: 

 Школа оперативної хірургії; 

 Шкода топографічної анатомії;  

 Біохімія людини; Microba; 

 MedS (школа медсестринства); 

 Університет в обличчях; 

 MEDCONQUEST. 

 

СТУДЕНТИ МАЮТЬ ЗМОГУ ВИЯВИТИ СВОЇ ЗДІБНОСТІ І ТАЛАНТИ,  

БЕРУЧИ УЧАСТЬ У ТАКИХ ЗАХОДАХ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ: 

1. Вокальний колектив ЗДМУ:  

Староста – Пак Катерина. @katerinapak11 

2. Танцювальний колектив «Flame».  

Староста – Хімчик Ірина. @khimchik_irina 

3. Збірна з танцювальної аеробіки  

Керівник–Сазанова Інна Олексіївна 

 

Вищеназваній виховній меті сприяють і такі щорічні проекти в 

університеті:  

Посвята в ЗДМУ – завжди хвилююче дійство, яке об’єднує цілі  

покоління: професорів і студентів, батьків і дітей, це підсумок великої праці, 

крок молоді до нового поступу у нелегку медичну професію. Щорічно це свято 

проводиться у БК «Дніпроспецсталь». 

Нас познайомила і здружила Україна – традиційно наприкінці 

навчального року в Запорізькому державному медичному університеті 

відбувається яскраве свято, своєрідний день інтернаціональної дружби. 

Студенти з різних країн мають нагоду представити українським друзям свою 

Вітчизну, познайомити з її культурою і традиціями. А також продемонструвати 

свої мистецькі таланти – чудові голоси, непересічні здібності у танцях, і навіть 

дизайнерські смаки. 
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Оскільки ЗДМУ – це багатонаціональне середовище, то корисними 

будуть заходи, спрямовані на покращення національно-патріотичного 

виховання:  

1. Анкетування для студентів 1-6 курсів. 

2. Участь у міських заходах до Дня голодомору, Дня гідності та 

свободи і до Дня Пам’яті. 

3. Поїздки до дитячих будинків та протитуберкульозного диспансеру. 

4. Допомога воїнам АТО. 

5. Проведення лекцій для молодших курсів, задля розвитку в них 

національно-патріотичного виховання. 

6. Заохочення студентів до Дня донора та до просвітницьких акцій 

профілактики ВІЛ/СНІД. 
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Додаток 4 

 

Поради щодо звернення студентів до структурних підрозділів для 

отримання відповідей на запитання 

 

 Запити Структурні підрозділи 

1 Освітня підтримка студентів 

 

Ректорат, деканати, кафедри, куратори 

2 Психологічна підтримка Ректорат, Рада з гуманітарної освіти та 

виховної роботи, деканати, кафедра психіатрії, 

психотерапії, загальної та медичної психології, 

наркології та сексології, студентська рада 

 

3 Розгляд повідомлень про 

дискримінацію  

 

Юридичний відділ (телефон 224-68-02),  

скринька довіри, телефон довіри  

4 Розгляд повідомлень про 

корупцію 

 

Юридичний відділ (телефон 224-68-02), 

скринька довіри 

Контакти уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції: 

Аніщенко Михайло Анатолійович, к.ю.н., 

доцент кафедри УЕФ, медичного та 

фармацевтичного права, юрисконсульт 

1 категорії. 

Прийом громадян протягом робочого часу з 

8:00 до 16:45, кабінет 210 

(1-й навчальний корпус ЗДМУ, 

пр. Маяковського, 26); тел. (061) 224-68-02, 

(068) 960-62-03;  

e-mail: amakpu@ukr.net 

 

5 Академічна мобільність Деканати, міжнародний відділ, студентська 

рада 

 

mailto:amakpu@ukr.net
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ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ 

 

Автономія закладу вищої освіти – самостійність, незалежність і 

відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку 

академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, 

внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору 

і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом. 

Авторитарність – властивість особистості, що характеризується 

схильністю до диктату і беззаперечного підкорення оточення своєму впливу, 

владі, яка тісно пов´язана з агресивністю, завищеною самооцінкою й рівнем 

домагань, схильністю до стереотипізації і ригідності мислення й поведінки, 

слабкою рефлексією й тенденцією до виникнення та ескалації конфліктних 

ситуацій.  

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та 

визначених Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими законами 

України правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень. 

Академічна порядність і чесність – установка в освітньому процесі, яка 

формує в студента, науковця загалом відповідальність за користування 

досягненнями світової науки, культури без посилання на попередників. 

Формується на основі історичної тяглості, спадкоємності, вираженої в 

положенні, згідно якого «кожне наступне покоління зростає на плечах 

попередників» та «кожен народ бачить в більш розвинених народах своє 

майбутнє». Не порядно й нечесно «відкривати велосипед» науковцям. Але 

приємно, відкривши щось автономно, відчути, що дієш в правильному 

напрямку, отримуючи підтримку від класика. 

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. 

Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього 

процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і 

творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і 
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використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, 

встановлених законом.  

Антропоцентризм – різновид телеології, філософське вчення, за яким 

людина є центром Всесвіту і метою всіх подій, які в ньому відбуваються, і 

створена вона Богом «за його образом і подобою». 

Виховна робота – система заходів навчально-освітнього, 

соціокультурного та побутового спрямування, підпорядкована визначальній 

цілі – розвитку необхідних для професійної діяльності знань, умінь і навичок, а 

також морально-етичних, правових, громадсько-політичних, соціокультурних 

цінностей. 

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. 

Гармонія – у філософії - узгодження різнорідних і навіть протилежних 

(конфліктних) елементів , в естетиці - злагодженість цілого, що народжується 

від поєднання протилежних за якістю сутностей (наприклад, в музиці -

 консонанса і дисонансу ). 

Гідність – почуття власної самоцінності, сформоване завдяки долученню 

до соціокультурних надбань людства, тому толерантне до аналогічних почуттів 

інших людей. Гідність формується завдяки системі освіти, яка дає можливість 

розширити суто егоцентричний кругозір всією сукупністю навчальних 

дисциплін, які й дисциплінують індивідуальне Я його підняттям до Ми. 

Громадянин – людина, суб’єктність якої, з одного боку, чітко 

підпорядкована дотриманню визначених Конституцією країни-держави, з 

іншого, спрямована на подальше розширення прав і свобод. Такий напрямок 

здійснюється завдяки правовому постулату: «Людині-громадянину дозволено 

все, що не заборонено законом». Натомість державному чиновнику дозволено 

чинити тільки те, що чітко визначено законами. 

Гуманізм – це система ідей і поглядів на людину як на найбільшу 

соціальну цінність, створення умов для її повноцінного життя і фізичного та 

духовного розвитку. 

Дегуманізація – це психологічний процес зниження цінності життя 

конкретної людини або групи, шляхом позбавлення людських рис. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
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Дух – принцип життя в енергії в людині і тваринах; початкова рушійна 

сила, властива всьому живому, а в деяких культурах і неживому. 

Духовність – це ідеал, до якого прагнула й прагне людина у власному 

розвитку, орієнтація на вищі, абсолютні цінності, а також прояв зрілості 

психіки особистості. 

Заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридичною особою 

приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 

забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. 

Етика – це наука, що вивчає мораль, норми поведінки, сукупність 

моральних правил певної суспільної чи професійної групи (лікарська етика, 

етика державного службовця тощо). Етика є важливим чинником свідомого 

підтримання правопорядку в суспільстві/ 

Етичні цінності – це суспільні норми поведінки, звичаї, які 

встановлювались протягомі усього існування людства.  

Есте́тика – філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні 

закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і 

суспільства, буття), наука про прекрасне. 

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти 

на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації. 

Ідеа́л – зразок, що позначає вищу міру досконалості, на досягнення якого 

має бути націлений стан душі, спосіб людського життя та діяльності.  

Індивідуальне навчальне заняття – це вид навчального заняття, що 

проводиться з окремими здобувачами вищої освіти з метою підвищення рівня їх 

підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні 

навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням 

індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти і можуть охоплювати 

частину або повний обсяг занять з однієї або кількох навчальних дисциплін, а в 

окремих випадках − повний обсяг навчальних занять для конкретного ступеня 

вищої освіти. Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи 

проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім атестації) 

визначаються індивідуальним навчальним планом студента. 

Індивідуальна робота студента – це аудиторна самостійна робота за 

індивідуальними завданнями під керівництвом викладача, під час виконання 



28 
 

якої студент може отримати методичну допомогу у вигляді консультацій щодо 

виконання цієї роботи, при цьому консультації носять індивідуальний характер. 

Вона може включати вивчення окремих розділів навчальної дисципліни, 

аудиторне проектування, роботу з використанням комп´ютерної техніки тощо і 

враховувати специфічні вимоги конкретної дисципліни. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, 

що засвідчується відповідним документом про вищу освіту. 

Компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, 

провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації 

знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 

особистих якостей. 

Консультація – вид навчального заняття, на якому студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація 

може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від 

того, чи викладач консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням 

індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни. 

Культура – сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених 

людством протягом його історії; історично набутий набір правил усередині 

соціуму для його збереження та гармонізації. Культура є складною системою 

буття. 

Мисте́цтво – одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, 

що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до 

певних естетичних ідеалів, пізнання і відтворення світу через почуття та 

переживання.  

Мораль – система неформалізованих у вигляді правових приписів 

поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у 

суспільстві. 

Музика – вид мистецтва, що відбиває дійсність і впливає на людину за 

допомогою осмислених і особливим чином організованих звукових 

послідовностей, що складаються в основному з тонів.  

Об’єктивність – головна ознака закону, який відкриває загальні, необхідні, 

сутнісні, внутрішні, постійно й незмінно повторювані зв’язки між об’єктами 

науково-пізнавального дослідження. Об’єктивності заважає суб’єктивне 
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прагнення людини щось привнести до змісту об’єкта пізнання від себе.  

Це зумовлено прагненням якомога швидше отримати пізнавальний результат. 

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) 

програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 

індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на 

досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право 

на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) 

кваліфікації (кваліфікацій). Освітня програма може визначати єдину в її межах 

спеціалізацію або не передбачати спеціалізації. 

Освітнє середовище – сукупність об’єктивних зовнішніх умов, факторів, 

соціальних об’єктів, необхідних для успішного функціонування освіти. Це 

система впливів і умов формування особистості, а також можливостей для її 

розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні. 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у ЗВО через систему науково-методичних і 

педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 

використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а 

також на формування гармонійно розвиненої особистості. Освітній процес – це не 

лише зміст, визначений Законом України «Про вищу освіту» у Ст.47, але в більш 

широкому світоглядному вимірі це процес розкриття людиною своєї власної 

світової універсальної сутності, не обмеженої ані структурно, ані інформативно. 

Тільки таке розуміння може спрямувати студента як суб’єкта, адекватного 

визначеній цілі – прагнути бути гармонійно розвиненою особистістю, допомогти 

позбутись комплексу «малої» людини, від якої мало що залежить. 

Особа з особливими освітніми потребами – особа з інвалідністю, яка 

потребує додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти. 

Патріотизм – почуття любові до тих форм колективності, в межах яких 

відбувається становлення людини як автономного суб’єкта власної волі. 

Розвиток патріотичної свідомості і відповідних їй почуттів починається від 

родини, продовжується й розвивається в тих формах соціальності, через які 

вона проходить у своєму житті, завершуючись почуттям любові й вдячності 

своєму народові, його історії, тим надбанням, які він засвоїв, будучи причетним 

до історії людства в цілому. 

Право – система нормативних положень, засобами яких, з одного боку, 

задовольняються прояви свободи вольових бажань, потреб, інтересів кожної 

людини, з другого, які забезпечують стабільність функціонування тих форм 

колективності, в межах яких реалізується людське життя, починаючи з родини 
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й завершуючи правовою державою як найвищою формою ефективного 

розвитку суспільства. 

Світо́гляд – сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які 

визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце особистості у 

ньому, а також її життєві позиції, програми поведінки та діяльності. Світогляд 

людини зумовлений особливостями суспільного буття та соціальними умовами.  

Стоїци́зм – моральна позиція, котра передбачає витриманість, стійкість, 

суворе дотримання моральних вимог, незалежно від сподівань на винагороду 

(щастя), гідну поведінку за будь-яких обставин.  

Студент – людина, яка свідомо й добровільно обирає для себе 

пізнавально-практичний спосіб діяльності, визначений необхідністю переходу 

на самостійний спосіб забезпечення. У цьому головна відмінність від шкільної 

освіти, до якої зобов’язує Закон і яка починається з раннього дитячого віку, 

коли ще відсутнє усвідомлене бажання до навчання. 

Студентоцентроване навчання – підхід до організації освітнього 

процесу, що передбачає: заохочення здобувачів вищої освіти до ролі 

автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу; створення 

освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів 

здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії; побудову освітнього процесу на засадах 

взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу. 

Студентське самоврядування – можливість брати рівноправну з 

професорсько-викладацьким складом ЗВО участь у всіх напрямках його 

діяльності, починаючи від пропозицій по організації навчально-освітнього 

процесу й закінчуючи проблемами організації власного побуту й дозвілля. 

Головна мета СС – сформувати відповідальний право-суб’єктний спосіб 

життєдіяльності студента та підготувати його до самостійної професійної 

роботи. 

Суб’єкт – людина, здатна до цілеспрямованої життєдіяльності в різних 

сферах суспільного життя, володіючи відповідними знаннями, уміннями й 

навичками, сформованими на основі науково і практично апробованої 

методології. 

Субкультура – це форма (або ж тип) культури, система цінностей, 

установок, способів поведінки і життєвих стилів певної соціальної групи, яка 

відрізняється від панівної в суспільстві культури, хоча й пов’язана з нею.  

Тьютор (куратор) – індивідуальний керівник-організатор освітньої 

діяльності студента в умовах Європейської кредитної трансферно-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8
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накопичувальної системи. Його функції: надання кваліфікованих консультацій 

щодо формування індивідуального навчального плану студента; контроль за 

виконанням навчального плану студента впродовж семестру, навчального року, 

усього періоду навчання. 

Універсалі́зм – віра в те, що моральні цінності – наприклад, права 

людини – є значною мірою однаковими завжди і всюди. Універсалізм є 

протилежністю релятивізму. Ідея універсалізму присутня в історії 

християнства, ісламу, зороастризму, індуїзму й інших релігій.  

Форми організації освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна 

робота, практична підготовка, контрольні заходи. 

Цивіліза́ція – людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу 

(процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі 

особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, 

технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність 

(світогляд). 

Softskills («м’які навички», «соціальні навички», «універсальні навички» 

чи «навички успішності») – комплекс неспеціалізованих, надпрофесійних 

навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу 

продуктивність. Вони дозволяють випускникам ЗВО бути успішними на своєму 

робочому місці. До softskills зараховують навички комунікації, лідерство, 

здатність брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах, 

вміння залагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, 

розуміння важливості дедлайнів, здатність логічно і системно мислити, 

креативність та інше.  
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