
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
«НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК 

 ОСВІТЯНСЬКИХ ТЕРМІНІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 
 



 

УДК 633 
Н 72 
 
 
 

Укладач   Трісунова Т.В., методист Науково-методичного центру 
ВФПО 

 
 
Редактор   Цибенко Н.В. 

 

 
 
Видання третє, перероблене та доповнене. 
 
 
 
Словник налічує понад 310 понять і термінів, а також тлумачення слів і 

словосполучень, які стосуються освітнього процесу.  
Під час складання словника використані закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, інші законодавчі та підзаконні акти станом на 
01.07.2022 р. 

Розрахований на педагогічних працівників, здобувачів вищої та фахової 
передвищої освіти, учнів загальноосвітніх закладів та широке коло читачів, 
яких цікавить сучасна освіта. 
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А 

Ад’юнкт – 1) особа, зарахована до вищого військового навчального 
закладу, закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання для 
здобуття ступеня доктора філософії [1]. 

2) вчений, який проводить наукові дослідження у рамках підготовки в 
ад’юнктурі вищого військового навчального закладу (вищого навчального 
закладу із специфічними умовами навчання) для здобуття ступеня доктора 
філософії [10] . 

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 законодавством України 
[1] . 

Автономія – право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке 
полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті 
рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та 
інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених 
законом України «Про освіту» [2] . 

Адаптація змісту навчального предмета (інтегрованого курсу) – 
зміна методів і способів навчання, рівня складності завдань з урахуванням 
індивідуальних потреб учнів з особливими освітніми потребами (далі - учні) 
без зміни загального обсягу навчального навантаження та очікуваних 
результатів навчання [20] . 

Академічна година – мінімальна облікова одиниця навчального часу, 
що застосовується для планування та обліку навчальної роботи. Тривалість 
академічної години становить 45 астрономічних хвилин (тривалість двох 
поєднаних академічних годин (пари) може становити від 80 до 90 хвилин 
[18].  

Aкадемічна група – офіційно створений відповідно до наказу керівника 
закладу фахової передвищої освіти осередок, сформований із здобувачів 
фахової передвищої освіти певного року навчання та форми здобуття освіти в 
межах одного відділення, але не обов’язково за однією спеціальністю [18]. 

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та 
визначених законодавством 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[1] [2] .  

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу 
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території 
України чи поза її межами [1] . 

Академічна мобільність у фаховій передвищій освіті – можливість 
учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи 



 

проводити дослідницьку (мистецьку, спортивну) діяльність в іншому закладі 
освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами [3]. 

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, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного 
оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з 
урахуванням обмежень, установлених законом України «Про освіту» [2] .   

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 
наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 
власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства [2]. 

Академічне шахрайство – використання під час контрольних заходів 
непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів, 
проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами, 
подавання як результатів власної праці творів, виконаних іншими особами, у 
тому числі на замовлення [3].  

Академія, інститут – галузевий (профільний, технологічний, технічний, 
педагогічний, богословський/теологічний, медичний, економічний, 
юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний 
тощо) заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність, 
пов’язану з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за однією чи 
кількома галузями знань, може здійснювати підготовку на третьому і вищому 
науковому рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, проводить 
фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження, є провідним 
науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, 
наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових 
знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність [1] . 

Aкредитаційна експертиза – комплекс заходів, направлених на 
визначення відповідності освітньо-професійної програми та освітньої 
діяльності закладу освіти за цією програмою вимогам та критеріям 
оцінювання якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за 
цією програмою, встановлених цим Положенням, що виконується 
уповноваженою на це Службою державною освітньою установою за рахунок 
коштів закладу освіти [12]. 

Aкредитація освітньо-професійної програми – 1) діяльність 
Державної служби якості освіти України щодо оцінювання освітньо-
професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією 
програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової 
передвищої освіти, що здійснюється у формі акредитаційної експертизи [12] . 

2) оцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності 
закладу фахової передвищої освіти за цією програмою на предмет 
забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти [3]. 



 

Акредитація освітньої програми – 1) оцінювання освітньої програми 
та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на 
предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти [1] . 

2) оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту 
освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення 
здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання 
[2] .  

3) оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу 
вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої 
освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення 
заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв 
оцінювання якості освітньої програми [11] . 

Анулювання ліцензії повністю або частково – позбавлення суб’єкта 
господарювання права на провадження виду господарської діяльності або 
частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, 
шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії 
повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі [4]. 

Асистент-стажист – особа, яка має вищу освіту ступеня магістра, 
навчається в асистентурі-стажуванні закладу вищої освіти за мистецькими 
спеціальностями з метою вдосконалення творчої майстерності [1] . 

Аспірант – 1) особа, зарахована до закладу вищої освіти (наукової 
установи) для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва [1]; 

2) вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові 
дослідження у рамках підготовки в аспірантурі у вищому навчальному 
закладі/науковій установі для здобуття ступеня доктора філософії [10] . 

Атестація – 1) це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 
вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 
освітньої програми [16] .  

2) це встановлення відповідності результатів навчання (наукової або 
творчої роботи) здобувачів вищої освіти вимогам освітньої програми та/або 
вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту [1]. 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти – встановлення 
відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти 
вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту [3]. 

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, 
спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності 
педагогічних працівників [2] . 

Атестація працівників – процедура оцінки професійного рівня 
працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення 
оцінки їх професійного рівня [8] .  

Аудіосупровід – звуковий додаток до підручника/посібника, який 
містить тексти до уроків (пісні, скоромовки, вірші, римовані рядки, моделі 
для вимови голосних і приголосних букв тощо), начитані в природному темпі 



 

носіями мови, що використовується для навчання сприйняття мови на слух, 
для прослуховування паралельно з читанням тексту [15]. 
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 Базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої 
освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, 
визначених державним стандартом базової середньої освіти [5]. 

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 бакалавра або на основі 
фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та 
перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається 
стандартом вищої освіти.  

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 
повної загальної середньої освіти [1] . 

Безоплатна освіта – освіта, яка здобувається особою за рахунок коштів 
державного та/або місцевих бюджетів згідно із законодавством [2] . 

Безперервний професійний розвиток – це безперервний процес 
навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після 
здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю 
підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває 
впродовж усього періоду його професійної діяльності [2] . 

Безпечне освітнє середовище – сукупність умов у закладі освіти, що 
унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, 
майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог 
санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства 
щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпечності та якості 
харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом 
фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за 
будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (зокрема 
шляхом булінгу (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), 
пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а 
також унеможливлюють вживання на території та в приміщеннях закладу 
освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, 
психотропних речовин [2] [5] . 

Безоплатна освіта – освіта, яка здобувається особою за рахунок коштів 
державного та/або місцевих бюджетів згідно із законодавством [2] . 

Безробіття – соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має 
змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати 
(винагороди) як джерела існування [6] . 



 

Безробітний – особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність 
роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як 
джерела існування, готова та здатна приступити до роботи. [6] . 

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього 
процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 
сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних 
комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи 
та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, 
внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або 
фізичному здоров’ю потерпілого[2]. 
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Вакансія – вільна посада (робоче місце), на яку може бути 
працевлаштована особа [6] . 

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до 
цього Закону право на перепідготовку або підготовку за іншою 
спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, 
підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця [6] . 

Видача ліцензії – надання суб’єкту господарювання права на 
провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської 
діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом 
ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у 
ліцензійному реєстрі [4] . 

Виконавець державного замовлення – вищий, професійно-технічний 
навчальний заклад, заклад післядипломної освіти, наукова установа 
державної та комунальної форми власності, які пройшли конкурсний відбір 
та з якими укладено державний контракт на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів за державним замовленням [9] . 

Викладацька діяльність – діяльність, яка спрямована на формування 
знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і 
творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів 
освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо), та яка 
провадиться педагогічним (науково-педагогічним) працівником, 
самозайнятою особою (крім осіб, яким така форма викладацької діяльності 
заборонена законом) або іншою фізичною особою на основі відповідного 
трудового або цивільно-правового договору [2]. 

Виробничо-орієнтована (галузева) наукова установа – наукова 
установа, науково-технічний результат діяльності якої призначений для 
безпосереднього впровадження у виробництво та/або практичного 
використання на підприємствах і в установах [10] . 

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 [1] . 

Вищий військовий навчальний заклад – заклад вищої освіти державної 
форми власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку 
курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для подальшої служби на посадах 
офіцерського (сержантського і старшинського) складу з метою задоволення 
потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань, центральних органів виконавчої влади із 
спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 
розвідки України, інших розвідувальних органів України, центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
державного кордону [1] .  

Відділення – це структурний підрозділ закладу фахової передвищої 
освіти, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у 
яких навчаються не менше 150 здобувачів фахової передвищої освіти (крім 
закладів спеціалізованої фахової передвищої освіти) за різними формами 
навчання, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Допускається 
створення відділення, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох 
спеціальностей, у яких навчаються не менше 200 здобувачів фахової 
передвищої освіти за заочною, дистанційною або вечірньою формами 
здобуття освіти  [3]. 

 Відновлення дії ліцензії повністю або частково – поновлення суб’єкту 
господарювання права на провадження виду господарської діяльності або 
частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, 
шляхом прийняття органом ліцензування рішення про відновлення дії 
ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі 
[4]. 

Відповідальність і автономія – здатність особи застосовувати знання та 
навички самостійно та відповідально [13]. 

Відряджені іноземні працівники – іноземці та особи без громадянства, 
направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу 
робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським 
та іноземним суб’єктами господарювання [6]. 

Військовий коледж сержантського складу – заклад фахової передвищої 
військової освіти або структурний підрозділ вищого військового навчального 
закладу, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової 
передвищої освіти, може проводити прикладні наукові дослідження, 
забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичною військовою 
підготовкою [3]. 

Військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей 
із посиленою військово-фізичною підготовкою – заклад спеціалізованої 
освіти, що забезпечує здобуття освіти військового профілю для осіб з 13 
років одночасно із здобуттям базової та/або профільної середньої освіти [5]. 

Вільно обрана зайнятість – реалізація права громадянина вільно 
обирати вид діяльності, не заборонений законом (зокрема такий, що не 



 

пов'язаний з виконанням оплачуваної роботи), а також професію та місце 
роботи відповідно до своїх здібностей і потреб [6] . 

Внутрішньокорпоративні цесіонарії – іноземці та особи без 
громадянства, визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань 
у секторі послуг Протоколу про вступ України до Світової організації 
торгівлі (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами) [6] 

Вчений – фізична особа, яка проводить фундаментальні та (або) 
прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні 
(прикладні) результати [10] . 

 
Г 

Галузь знань –  1) гармонізована з Міжнародною стандартною 
класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає 
групу споріднених спеціальностей [1] . 

2) основна предметна область освіти і науки, що включає групу 
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка 
[16]. 

Грант – фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній 
основі державою, юридичними, фізичними особами, у тому числі 
іноземними, та (або) міжнародними організаціями для розвитку матеріально-
технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, 
проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових 
досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, зокрема на 
оплату праці наукових (науково-педагогічних) працівників у рамках їх 
виконання, за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту [10] . 

Громадська акредитація закладу освіти – це оцінювання закладу 
освіти щодо ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти та 
забезпечення досягнення здобувачами освіти результатів навчання, 
передбачених освітніми програмами і стандартами освіти [2]. 

Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників 
освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського 
самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення 
освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, 
організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді 
(контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених 
законом та установчими документами закладу освіти [2] [5]. 

Громадське самоврядування у сфері освіти – це право учасників 
освітнього процесу та громадських об’єднань, інших інститутів 
громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена 
діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими 
освітніми потребами, вирішувати питання у сфері освіти як безпосередньо, 
так і через органи громадського самоврядування, брати участь в управлінні 
закладом освіти, місцевими і державними справами у сфері освіти з питань, 
що належать до їх компетенції [2]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_049
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Громадський нагляд (контроль) у системі освіти здійснюється 
суб’єктами громадського нагляду (контролю) – громадськими 
об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 
установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 
соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 
освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 
делегують своїх представників [2] . 

Громадські наукові організації (громадські академії наук, наукові 
товариства, наукові асоціації, спілки, об’єднання тощо) – це об’єднання 
вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту 
фахових інтересів, координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом 
[10] . 

 
 

Д 
Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес 

здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 
віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому 
середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій [2] . 

2) індивідуалізований процес здобуття освіти, що відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 
учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує 
на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій [1]. 

Державна дослідницька інфраструктура – об’єднання наукових 
установ та (або) вищих навчальних закладів державної форми власності, що 
створюється з метою оптимального використання їхніх ресурсів (кадрів, 
матеріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів та зберігання банків 
даних і знань) та координації їх ефективного використання для проведення 
наукових, науково-технічних досліджень і науково-технічних розробок на 
найвищому рівні, а також забезпечення спільного проведення заходів щодо 
якісної підготовки фахівців у відповідних галузях знань [10] . 

Державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів  – засіб державного регулювання задоволення потреб 
економіки та суспільства у кваліфікованих кадрах, підвищення освітнього та 
наукового потенціалу нації, забезпечення конституційного права громадян на 
здобуття освіти відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей [9] . 

Державне регулювання зайнятості – формування і реалізація 
державної політики у сфері зайнятості населення з метою створення умов для 
забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості і соціального 
захисту в разі настання безробіття [6] . 



 

Державний замовник – міністерство, інший центральний орган 
виконавчої влади, Національна академія наук України, галузеві національні 
академії наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, 
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, інший 
визначений Кабінетом Міністрів України державний орган – головний 
розпорядник бюджетних коштів [9] . 

Державні стандарти повної загальної середньої освіти  –  документи, 
що визначають загальні обсяги навчального навантаження здобувачів 
початкової, базової середньої, профільної середньої освіти, вимоги до їх 
компетентностей і до згрупованих за відповідними освітніми галузями 
обов’язкових результатів навчання, яких вони мають досягти на 
відповідному рівні повної загальної середньої освіти [5] . 

Доктор мистецтва – це освітньо-творчий ступінь, що здобувається на 
третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Особа має право 
здобувати ступінь доктора мистецтва у творчій аспірантурі. Першим етапом 
здобуття ступеня доктора мистецтва може бути асистентура-стажування, яка 
є формою підготовки мистецьких виконавських кадрів вищої 
кваліфікації. Порядок здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва 
та навчання в асистентурі-стажуванні затверджується Кабінетом Міністрів 
України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері культури 
за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 
науки. 

Ступінь доктора мистецтва присуджується спеціалізованою радою з 
присудження ступеня доктора мистецтва закладу вищої освіти мистецького 
спрямування за результатом успішного виконання здобувачем вищої освіти 
відповідної освітньо-творчої програми та публічного захисту творчого 
мистецького проекту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Нормативний строк підготовки доктора мистецтва у творчій аспірантурі 
становить три роки. Обсяг освітньої складової освітньо-творчої програми 
підготовки доктора мистецтва становить 30-60 кредитів ЄКТС. [2] .  

Доктор філософії  –  це освітній і водночас науковий ступінь, що 
здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 
Ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою 
радою закладу вищої освіти або наукової установи за результатами 
успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової 
програми та публічного захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій 
раді. 

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в 
аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, 
науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем 
роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, 
зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного 
виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту 
дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/865-2018-%D0%BF#n12
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Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 
(ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-
наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів 
ЄКТС [1] .  

Докторант – вчений, який проходить підготовку в докторантурі 
наукової установи (закладу вищої освіти) для здобуття наукового ступеня 
доктора наук [10] . 

Дослідне виробництво – структурний підрозділ наукової установи, 
університету, академії, інституту або юридична особа, основною діяльністю 
якого є виготовлення та апробація дослідних зразків, корисних моделей, 
нових продуктів, технологічних процесів, надання відповідних послуг, 
пов’язаних з цією діяльністю, тощо [10] . 

Дослідницька інфраструктура – сукупність засобів, ресурсів та 
пов’язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством 
для проведення досліджень на найвищому рівні, що охоплює найважливіші 
об’єкти наукового устаткування та обладнання або набори приладів, ресурси, 
що базуються на знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних 
наукової інформації), інфраструктуру, засновану на технології комунікацій 
(грід, комп’ютери, програмне забезпечення і мережевий зв’язок), та інші 
структури унікального характеру. Дослідницькі інфраструктури можуть бути 
локально розташованими, віртуальними або розподіленими (організована 
мережа ресурсів), державними або приватними. Дослідницькі 
інфраструктури можуть входити до міжнародних мереж [10] . 

Доступність повної загальної середньої освіти – сукупність умов, що 
сприяють задоволенню освітніх потреб осіб та забезпечують кожній особі 
можливість здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до 
державних стандартів, у тому числі наявність достатньої кількості закладів 
освіти, що забезпечують безоплатне здобуття повної загальної середньої 
освіти, відсутність дискримінації за будь-якою ознакою чи обставиною, 
надання учням підтримки в освітньому процесі [5]. 

Дослідницька діяльність у сфері фахової передвищої освіти – 
діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на проведення 
наукових досліджень з метою отримання і використання нових знань та 
здійснення технічних і науково-технічних розробок [3]. 

Документ про фахову передвищу освіту – диплом фахового 
молодшого бакалавра видається особі, яка успішно виконала відповідну 
освітньо-професійну програму [3]. 

Дуальна форма здобуття освіти – 1) це спосіб здобуття освіти, що 
передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів 
освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в 
установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на 
основі договору [2] . 

2) спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає 
навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях 
для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків 



 

загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на 
робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до 
трудового договору [1]. 
 

З 
Заклад загальної середньої освіти – юридична особа, основним видом 

діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) 
повної загальної середньої освіти [5] . 

Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не 
залежать від предметної  області, але важливі для успішної подальшої 
професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його 
особистісного розвитку [16] . 

Зайнятість – не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із 
задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу 
(заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів 
однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів 
господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно [6] .  

Заклад освіти –  1) юридична особа публічного чи приватного права, 
основним видом діяльності якої є освітня діяльність [2] . 

2) заклад загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої та вищої освіти, що забезпечує здобуття профільної 
середньої освіти [15]. 

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 
[1] 

Заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання – заклад 
вищої освіти державної форми власності, який здійснює на певних рівнях 
вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для 
подальшої служби на посадах середнього та вищого складу Національної 
поліції України, начальницького складу з метою задоволення потреб 
Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері виконання кримінальних покарань [1]. 

Заклад освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої 
освіти  – заклад загальної середньої освіти або заклад професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, що провадить 
освітню діяльність на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої 
освіти [5]. 

Заочна форма здобуття освіти – 1) це спосіб організації навчання 
здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час 



 

короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у 
проміжку між ними [2] . 

2) спосіб організації навчання здобувачів вищої освіти шляхом 
поєднання навчальних занять і контрольних заходів під час короткочасних 
сесій та самостійного оволодіння освітньою програмою в період між ними. 
Тривалість періоду між навчальними заняттями та контрольними заходами 
не може бути меншою, ніж один місяць [1]. 

Зареєстрований безробітний – особа працездатного віку, яка 
зареєстрована в територіальному органі центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, як безробітна і готова та здатна приступити до роботи [6] . 

Засновник закладу освіти – орган державної влади від імені держави, 
відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або 
юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти 
або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків 
засновника [2] .  

Засновник закладу вищої освіти – органи державної влади від імені 
держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична 
та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад 
вищої освіти. Права засновника, передбачені Законом України «Про вищу 
освіту», набуваються також на підставах, передбачених цивільним 
законодавством [1]. 

Засновник закладу загальної середньої освіти – орган державної 
влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади 
(громад), фізична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких 
засновано заклад загальної середньої освіти або які в інший спосіб відповідно 
до законодавства набули прав і обов’язків засновника [5]. 

Здобуття освіти на робочому місці – це спосіб організації навчання 
здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою (як 
правило, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) 
відбувається на виробництві шляхом практичного навчання, участі у 
виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-
практиків, залучених до освітнього процесу [2] . 

Здобувач ліцензії – суб’єкт господарювання, який звернувся в 
установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою 
про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності або 
частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню [4]. 

Здобувачі освіти – вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, 
стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають 
освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти [2] . 

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному 
закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня 
і кваліфікації [1] . 



 

Знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 
основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються 
на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні) [13] .  

Зовнішнє незалежне оцінювання – 1) це оцінювання результатів 
навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться 
спеціально уповноваженою державою установою (організацією) [2] . 

2) це оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому 
рівні, яке здійснюється спеціально уповноваженою державою установою. 

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти, використовується для прийому до 
закладів вищої освіти на конкурсній основі [1]. 

Зупинення дії ліцензії повністю або частково – тимчасове припинення 
суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської 
діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано 
ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про зупинення 
дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному 
реєстрі [4]. 

 
Е 

Експерт – 1) особа, яка володіє потрібними знаннями та навичками, що 
дають їй змогу ефективно здійснювати оцінювання якості освітніх програм 
та освітньої діяльності закладів вищої освіти за цими програмами та 
розробляти рекомендації щодо покращення якості вищої освіти за 
відповідними спеціальностями [11]; 

2) фахівець, який на підставі укладених з Уповноваженою установою 
цивільно-правових договорів здійснює акредитаційну експертизу освітньо-
професійної програми закладу освіти [12] . 

Експертиза художньо-технічного редагування – оцінювання 
дотримання учасниками Конкурсу санітарно-гігієнічних вимог до 
художнього оформлення та поліграфічного виготовлення 
підручника/посібника (формати, шрифти, гарнітура, кегль, накреслення), 
забезпечення єдиного стилю, оригінальності, доцільності, сучасності та 
логічного розміщення ілюстративного матеріалу як самостійного або 
додаткового джерела інформації, створеного спеціально для конкретного 
видання, збалансованості кольорової гами ілюстрацій, спрямованих на 
забезпечення зручності читання тексту з метою запобігання негативному 
впливу процесу читання на здоров’я дитини та забезпечення єдності 
візуального сприймання, активного мислення і мовленнєвої діяльності [15] . 

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб 
організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю 
засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та 
присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до 
законодавства [2] . 

Електронний підручник (посібник)  – електронне навчальне видання із 
систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній 



 

програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує 
інтерактивну взаємодію [2] . 

 
Є 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 
підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 
досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 
ЄКТС [1] .  

Європейський дослідницький простір – система програм та 
політичних інструментів, що об’єднує інституційне середовище досліджень і 
розробок держав - учасниць Європейського Союзу та асоційованих членів з 
метою розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, вільного 
трансферу знань, мобільності дослідників [10] . 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит – стандартизована форма 
контролю досягнення здобувачем фахової передвищої освіти результатів 
навчання, визначених стандартом фахової передвищої освіти, та оцінювання 
таких результатів навчання [17]. 

 
І 

Індивідуальна освітня траєкторія – 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. 
Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована 
через індивідуальний навчальний план [2] . 

Індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує 
індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, 
закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних 
потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з 
обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних 
навчальних стратегій і підходів до навчання [2] .  

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає 
послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх 
компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної 
освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із 
здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів [2] . 

Iндивідуальне завдання – вид навчальної роботи, що полягає у 
самостійному виконанні здобувачем освіти завдань з окремих дисциплін у 
вигляді рефератів, розрахункових, графічних, курсових робіт, 



 

кваліфікаційних робіт, дипломних проєктів або робіт за консультуванням 
відповідного викладача. В окремих випадках для декількох здобувачів освіти 
може бути визначено одне індивідуальне завдання з певної тематики [18]. 

Iндивідуальне заняття – вид навчальної роботи, що проводиться 
викладачем з одним (кількома) здобувачем(ами) освіти з метою підвищення 
рівня їх фахової підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей 
[18]. 

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих 
державою, що базується на принципах недискримінації, врахування 
багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до 
освітнього процесу всіх його учасників [2] . 

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів 
їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти 
з урахуванням їхніх потреб та можливостей [2] . 

Iноземні високооплачувані професіонали – іноземці або особи без 
громадянства, заробітна плата яких становить не менше 50 мінімальних 
заробітних плат [6]. 

Iноземні ІТ-професіонали – іноземці або особи без громадянства, які 
займають посади, пов’язані з розробленням та впровадженням результатів 
комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм 
та їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів 
захисту інформації в юридичних особах, що провадять діяльність із 
комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за 
Національним класифікатором видів економічної діяльності [6]. 

Iноземний найманий працівник – іноземець або особа без 
громадянства, який/яка працює за трудовим договором в українського 
роботодавця згідно із законодавством України [6]. 

Iноземний працівник творчої професії – іноземці та особи без 
громадянства, які займають посади, що передбачають створення об’єктів 
авторського права та/або суміжних прав як основний трудовий обов’язок [6]. 

Інституційна акредитація – це оцінювання якості освітньої діяльності 
закладу вищої освіти [2] . 

Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та 
оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти (крім закладів 
вищої освіти), які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток 
[2]  [5]. 

Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 
рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо 
навчання та/або професійної діяльності [16]. 

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 
самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 
повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 
діяльністю, родиною чи дозвіллям [2] . 

 
 



 

К 
Кафедра – це базовий структурний підрозділ закладу вищої освіти 

державної (комунальної) форми власності (його філій, інститутів, 
факультетів), що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за 
певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою 
спеціальностей, до складу якого входить не менше п’яти науково-
педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не 
менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання [1] . 

Кваліфікаційні центри – це суб’єкти, уповноважені на оцінювання і 
визнання результатів навчання осіб (зокрема, здобутих шляхом неформальної 
чи інформальної освіти), присвоєння та/або підтвердження відповідних 
професійних кваліфікацій [2] . 

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки 
кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 
типовими для кваліфікацій даного рівня [16]. 

Кваліфікація – 1) визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена 
відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою 
компетентностей (результатів навчання) [2] ;  

2) 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 [1] . 

Кваліфікаційна робота – це вид підсумкової атестації, що може 
передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти 
для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання 
(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної 
роботи включають (не обмежуючись зазначеним): дипломну роботу, 
дисертаційне дослідження, публічну демонстрацію (захист), сукупність 
наукових статей, комбінацію різних форм вище зазначеного тощо [16] . 

Коледж – заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, 
академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із 
здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить 
прикладні наукові дослідження та/або творчу мистецьку діяльність. 

Статус коледжу отримує заклад освіти (структурний підрозділ закладу 
освіти), в якому обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 
та/або молодшого бакалавра становить не менше 30 відсотків загального 
ліцензованого обсягу. [1] . 

Компетентність – 1) динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 
способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що 
визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну 
та/або подальшу навчальну діяльність [2] ; 

2) здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити 
професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, 
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 
якостей [1] ; 



 

3) динамічна комбінація знань, вмінь, навичок, способів мислення, 
поглядів, цінностей, інших особистих якостей, яка визначає здатність особи 
успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну 
діяльність [16] [13] . 

Комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, 
узгодження дій, спільної діяльності [13] . 

Kонсультація – вид навчальної роботи, що полягає у надані викладачем 
роз’яснень певних положень окремої навчальної дисципліни, допомоги у 
проведенні здобувачами освіти самостійної роботи або виконанні 
індивідуальних завдань. Проводиться для здобувачів освіти однієї 
академічної групи або потоку [18] . 

Kонкурентоспроможність працівника – сукупність якостей особи, що 
характеризують її здатність працювати, рівень володіння знаннями, уміннями 
та навичками [6]. 

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – комплексна система 
заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі 
навчання, спрямованих на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, 
її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення [2]. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 
результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 
становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС [1] . 

Критерії оцінювання якості освітньо-професійної програми та 
освітньої діяльності за цією програмою – встановлені обов’язкові складові 
оцінювання, що застосовуються Уповноваженою установою та експертами 
під час проведення акредитаційної експертизи, постакредитаційного 
моніторингу, а також закладом освіти для самооцінювання освітньо-
професійної програми, та освітньої діяльності за цією програмою [12] . 

Курсант – особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого 
військового навчального закладу (закладу вищої освіти із специфічними 
умовами навчання), військового інституту як підрозділу вищого навчального 
закладу і навчається з метою здобуття вищої освіти за певним ступенем та 
якій присвоєно військове звання рядового, сержантського і старшинського 
складу або спеціальне звання рядового, молодшого начальницького складу 
або таке звання вона мала під час вступу на навчання. Статус курсанта може 
надаватися окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих 
навчальних закладах, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України 
[1] . 

 
Л 

Лабораторне заняття – вид навчальної роботи під керівництвом 
викладача, що полягає у проведенні здобувачем освіти особисто 
експериментів (дослідів) з метою підтвердження окремих теоретичних 
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положень певної навчальної дисципліни, набуття практичних навичок у 
роботі з лабораторним устаткуванням, обладнанням, методикою проведення 
досліджень. Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних 
лабораторіях закладу з однією академічною групою (підгрупою) [18]. 

Лікар-резидент – особа, яка має ступінь магістра медичного 
спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах або 
базах резидентури з метою отримання кваліфікації лікаря певної 
спеціальності відповідно до переліку спеціальностей резидентури [1] . 

Лікар (провізор)-інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного 
або фармацевтичного спрямування, виконує програму підготовки в 
інтернатурі за відповідною спеціальністю під керівництвом лікаря закладу 
охорони здоров’я та закріпленого за ним викладача кафедри закладу вищої 
освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, та бере участь у 
наданні всіх видів медичної допомоги, передбачених вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики [1] . 

Ліцензіат –  суб’єкт господарювання, який має ліцензію [4] . 
Ліцензійна справа – єдиний набір документів в електронній формі на 

електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних 
носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та 
документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи 
ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів 
державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців або фізичних 
осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх 
повноважень відповідно до цього Закону [4]. 

Ліцензійні умови – нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів 
України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, 
положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог до провадження 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, обов’язкових для 
виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до 
заяви про отримання ліцензії [4] . 

Ліцензійний реєстр – автоматизована система збору, накопичення та 
обробки даних про суб’єктів господарювання, які в установленому законом 
порядку звернулися до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії, 
провадять діяльність на підставі ліцензії, дія ліцензії яких зупинена,  ліцензія 
яких анульована [4]. 

Ліцензія – право суб’єкта господарювання на провадження виду 
господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню [4] . 

Ліцензований обсяг на рівнях вищої освіти – визначена ліцензією 
максимальна сумарна кількість здобувачів вищої освіти на певному рівні 
вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове 
регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, які можуть протягом 
одного календарного року вступити на навчання до закладу вищої освіти, 
бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої 



 

освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною 
освітньою програмою на певному рівні вищої освіти [14]. 

Ліцензований обсяг у сфері післядипломної освіти – визначена 
ліцензією максимальна кількість здобувачів післядипломної освіти, яким 
заклад освіти може одночасно забезпечити підвищення кваліфікації або 
підготовку в інтернатурі за відповідною спеціальністю [14]. 

Ліцензований обсяг на рівні фахової передвищої освіти – визначена 
ліцензією максимальна кількість здобувачів фахової передвищої освіти на 
одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно 
забезпечити здобуття фахової передвищої освіти за відповідною 
спеціальністю [14]. 

Ліцензований обсяг на рівні професійної (професійно-технічної) 
освіти – визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти 
може одночасно забезпечити здобуття професійної (професійно-технічної) 
освіти за певною професією (групою професій) на кожному курсі навчання 
або класом класифікаційного угруповання національного класифікатора ДК 
003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом 
Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327, (у разі ліцензування 
освітньої діяльності, що провадиться на виробництві) відповідного виду 
підготовки на усіх рівнях професійної (професійно-технічної) освіти [14]. 

Ліцензування –  1) процедура визнання спроможності юридичної особи 
провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні 
вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності [1] . 

2) засіб державного регулювання провадження видів господарської 
діяльності, спрямований на забезпечення безпеки  та захисту економічних і 
соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя 
і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього 
природного середовища [4]. 

Ліцензування освітньої діяльності – це процедура визнання 
спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на 
певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов [2] . 

Лекція – вид навчальної роботи, що полягає у викладі теоретичного 
матеріалу окремої теми (тем) певної навчальної дисципліни для потоку 
(декількох академічних груп). В окремих випадках лекція може проводитися 
для однієї групи [18]. 

 
М 

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 
освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у 
результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 
освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною 
або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми 
підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-
наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра 
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обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 
30 відсотків.  

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 
ступеня бакалавра. 

Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 
спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти або 
освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною 
спеціальністю і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного 
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми, обсяг 
якої у випадку, якщо ступінь магістра медичного, фармацевтичного або 
ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної 
середньої освіти, становить 300-360 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього 
ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 
спрямування на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на 
основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та 
перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається 
стандартом вищої освіти  [1] . 

Місце провадження виду господарської діяльності – місце (об’єкт, 
приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах 
якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке 
використовується в його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням 
суб’єкта господарювання) [4]. 

Місце провадження освітньої діяльності – об’єкт (приміщення, 
будівля, земельна ділянка та/або територія, та/або їх сукупність), що 
розташований (розташовані) за певною (певними) адресою (адресами), у 
межах якого (якої/яких) провадиться освітня діяльність, що підлягає 
ліцензуванню, за відповідним рівнем вищої освіти, освітньою програмою, 
спеціальністю, професією та/або класом класифікаційного 
угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, на 
певному рівні (рівнях) вищої, фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти (крім місць проведення практичної підготовки, 
у тому числі при дуальному навчанні) та у сфері післядипломної освіти (крім 
підвищення кваліфікації працівника за місцем його роботи), на певному рівні 
(рівнях) повної загальної середньої освіти, діяльність на рівні дошкільної 
освіти (крім провадження освітньої діяльності за місцем проживання 
дитини), у сфері позашкільної освіти (крім провадження освітньої діяльності 
за місцем проживання дитини, провадження освітньої діяльності за місцем, 
наданим замовником для отримання короткострокових освітніх послуг у 
сфері позашкільної освіти (семінару, лекції, тренінгу, вебінару тощо) [14]. 

Мистецький ліцей – заклад спеціалізованої мистецької освіти, що 
забезпечує здобуття початкової та профільної мистецької освіти одночасно із 
здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях [5]. 
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Мистецький коледж – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує 
здобуття фахової передвищої мистецької освіти одночасно із здобуттям 
базової та профільної середньої освіти [5]. 

Медіатека – бібліотека цифрових носіїв інформації або комп’ютерного 
та мультимедійного обладнання, підключеного до Інтернету, що 
використовується під час освітнього процесу [20] . 

Медичні, фармацевтичні та інші працівники клінічних баз закладів 
вищої освіти, університетських клінік та університетських лікарень – це 
особи, які за основним місцем роботи займаються медичною, 
фармацевтичною або ветеринарною діяльністю, а також можуть брати участь 
в освітньому процесі [1]. 

Мережева форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання 
здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою 
відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють 
між собою на договірних засадах [2] . 

2)  спосіб організації навчання здобувачів вищої освіти, завдяки якому 
оволодіння освітньою програмою відбувається за участю закладу вищої 
освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на 
договірних засадах [1]. 

Модельна навчальна програма – документ, що визначає орієнтовну 
послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст 
навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності 
учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, 
визначеному законодавством [5]. 

Модифікація змісту навчального предмета (інтегрованого курсу) – 
зміна змісту (шляхом спрощення, виключення, об’єднання тощо) навчання з 
урахуванням особливих освітніх потреб учнів із зміною загального обсягу 
навчального навантаження та очікуваних результатів навчання [20] . 

Молодий вчений – вчений віком до 35 років включно, який має вищу 
освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років 
включно, який має науковий ступінь доктора наук [10] . 

Молодий працівник – громадянин України віком до 35 років, 
випускник закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 
або вищої освіти, який у шестимісячний строк після закінчення навчання 
працевлаштувався самостійно або за направленням закладу освіти чи 
територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та 
продовжує працювати протягом трьох років за кваліфікацією, яку він набув 
під час навчання, в тому числі незалежно від місця першого 
працевлаштування [6] . 

Молодший бакалавр – це освітній або освітньо-професійний ступінь, 
що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і 
присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої становить 120 
кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на 



 

основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та 
перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається 
стандартом вищої освіти.  

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови 
наявності в неї повної загальної середньої освіти [1] . 

Моніторинг якості освіти – це система послідовних і систематичних 
заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у 
розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти 
(інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності 
фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також 
оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей [2] . 

 
Н 

Навчальна програма – документ, що визначає послідовність 
досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета 
(інтегрованого курсу), опис його змісту та видів навчальної діяльності учнів 
із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх провадження, та 
затверджується педагогічною радою закладу освіти [5]. 

Навчальні предмети – навчальні предмети, інтегровані курси, 
обов’язкові для вивчення, вибірково-обов’язкові предмети, визначені 
типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти [15]. 

Навчально-науковий інститут – структурний підрозділ університету, 
академії, інституту, що об’єднує відповідні кафедри, лабораторії, науково-
дослідні центри та експериментальні лабораторії, які провадять освітню 
діяльність і проводять наукові дослідження [1]. 

Навчально-реабілітаційний центр – заклад загальної середньої освіти 
для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку [5].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 
одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 
видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження [10] . 

Наукова експедиція – організаційна форма наукових досліджень, що 
передбачає подорож, поїздку, відрядження наукового працівника (групи 
наукових працівників) з метою здобуття емпіричних відомостей для 
отримання практичного досвіду та подальших теоретичних узагальнень у 
відповідній галузі наук [10] . 

Наукова (науково-технічна) продукція – науковий та (або) науково-
технічний (прикладний) результат, призначений для реалізації [10] . 

Наукова (науково-технічна) робота – наукові дослідження та науково-
технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою одержання 
наукового, науково-технічного (прикладного) результату. Основними видами 
наукової (науково-технічної) роботи є науково-дослідні, дослідно-
конструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, 
технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення 
дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші 
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роботи, пов’язані з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до 
стадії практичного використання [10] .   

Наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, 
науково-практична) установа – юридична особа незалежно від 
організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому 
законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна 
діяльність є основною [10] . 

Наукове видавництво – видавництво – юридична особа, основним 
видом діяльності якої є видавнича діяльність, спрямована на висвітлення 
результатів наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-
організаційної діяльності, оприлюднення наукових результатів, 
представлення наукової (науково-технічної) продукції, а також досліджень у 
галузі теорії та методики науково-видавничої справи [10] . 

Наукове видання – твір (узагальнююча наукова праця, монографія, 
збірник наукових праць, збірник документів і матеріалів, тези та матеріали 
наукових конференцій, автореферат дисертації, препринт, словник, 
енциклопедія, науковий довідник або покажчик, наукове періодичне видання 
тощо) наукового характеру, що пройшов процедуру наукового рецензування 
та затвердження до друку вченою (науковою, науково-технічною, технічною) 
радою наукової установи або вищого навчального закладу, редакційно-
видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або в 
інший спосіб, містить інформацію про результати наукової, науково-
технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, 
теоретичних чи експериментальних досліджень (науково-дослідне видання); 
підготовлені науковцями до публікації тексти пам’яток культури, історичних 
документів чи літературних текстів (археографічне або джерелознавче 
видання); науково систематизовані дані чи матеріали, що відображають 
історію науки та сучасний стан наукового знання (науково-довідкове або 
науково-інформаційне видання), призначені для поширення [10] . 

Науковий  ліцей – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття 
базової та/або профільної середньої освіти наукового профілю [5]. 

Науковий підрозділ – структурний підрозділ юридичної особи, 
основним завданням якого є провадження наукової, науково-технічної або 
науково-організаційної діяльності, у штаті якого посади наукових 
працівників становлять не менш як 50 відсотків. Типами наукового 
підрозділу є інститут, науково-дослідна частина, управління, відділення, 
комплекс, центр, відділ, лабораторія, секція, сектор, бюро, група, філіал, 
дослідна станція, дослідне поле, ботанічний сад, дендропарк, обсерваторія, 
наукова (науково-технічна) бібліотека, науковий (науково-технічний) музей 
[10] . 

Науковий працівник  – 1) вчений, який має вищу освіту не нижче 
другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору 
(контракту) професійно провадить наукову, науково-технічну, науково-
організаційну, науково-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію 



 

незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену 
результатами атестації у випадках, визначених законодавством [10] . 

2) особа, яка за основним місцем роботи та відповідно до трудового 
договору (контракту) професійно здійснює наукову, науково-технічну або 
науково-організаційну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно 
від наявності наукового ступеня або вченого звання [1]. 

Науковий (науково-технічний) проект – комплекс заходів, пов’язаних 
із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням наукових 
досліджень та (або) науково-технічних розробок з метою досягнення 
конкретного наукового або науково-технічного (прикладного) результату 
[10]. 

Науковий результат – нове наукове знання, одержане в процесі 
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на 
носіях інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, 
опублікованої наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення 
про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового 
відкриття, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або 
науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведення 
відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, тощо [10] . 

Науково-організаційна діяльність – діяльність, спрямована на 
методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-
технічної та науково-педагогічної діяльності [10] .  

Науково-педагогічна діяльність – педагогічна діяльність в 
університетах, академіях, інститутах та закладах післядипломної освіти, що 
пов’язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю [10] . 

Науково-педагогічний працівник – вчений, який має вищу освіту не 
нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору 
(контракту) в університеті, академії, інституті професійно провадить 
педагогічну та наукову або науково-педагогічну діяльність та має відповідну 
кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, 
підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законодавством 
[10] . 

Науково-технічна діяльність – наукова діяльність, спрямована на 
одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, 
інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними 
видами якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні 
(експериментальні) розробки [10] . 

Науково-технічний (прикладний) результат – одержані під час 
проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені матеріали, 
продукти, процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно 
вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні 
рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або можуть 
бути впроваджені в суспільну практику. Науково-технічний (прикладний) 
результат може бути у формі ескізного проекту, експериментального 



 

(дослідного) зразка або його діючої моделі, конструкторської або 
технологічної документації на науково-технічну продукцію, дослідного 
зразка, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або 
науково-методичних документів тощо [10] . 

Науково-технічні (експериментальні) розробки – науково-технічна 
діяльність, що базується на наукових знаннях, отриманих у результаті 
наукових досліджень чи практичного досвіду, та провадиться з метою 
доведення таких знань до стадії практичного використання. Результатом 
науково-технічних (експериментальних) розробок є нові або істотно 
вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, 
об’єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені 
послуги [10] . 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів [13] . 

Національна система кваліфікацій – це сукупність інституцій і 
правових норм, що регулюють формування і розвиток освітніх та 
професійних кваліфікацій, їх відповідність потребам суспільства і ринку 
праці [2] . 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є 
юридичною особою публічного права, яка діє згідно з Законом України «Про 
вищу освіту»  і статутом, що затверджується Кабінетом Міністрів України 
[1]. 

Незалежна установа оцінювання та забезпечення якості вищої 
освіти – це недержавна організація (установа, агенція, бюро тощо), 
акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, 
що здійснює оцінювання освітньої програми, результатів навчання та/або 
закладів вищої освіти (їхніх структурних підрозділів) з метою вироблення 
рекомендацій і надання допомоги закладам вищої освіти в організації 
системи забезпечення якості вищої освіти та внесення пропозицій 
Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти щодо 
акредитації освітньої програми [1] . 

Необ’єктивне оцінювання – 1) свідоме завищення або заниження 
оцінки результатів навчання здобувачів освіти; 

надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання 
результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених 
умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання; 

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, 
примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з 
метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання [2]. 

 2) свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання 
здобувачів фахової передвищої освіти, їхніх творчих здобутків, а також 
компетентностей педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів 
фахової передвищої освіти під час їх атестації або сертифікації [3]. 

Неповна зайнятість – зайнятість працівника на умовах робочого часу, 
що менший від норми часу, передбаченої законодавством, і може 
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встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з оплатою 
праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку [6] . 

Hесанкціонована співпраця – надання здобувачам фахової передвищої 
освіти допомоги педагогічними (науково-педагогічними) працівниками, 
батьками або іншими особами, що не передбачена умовами виконання 
завдань [3]. 

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 [2] . 

Неформальне професійне навчання працівників – набуття 
працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем 
набуття, строком та формою навчання [8]. 

Нове робоче місце – робоче місце, яке створене у зв'язку із створенням 
нового суб'єкта господарювання (крім того, що створений шляхом 
припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови 
відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за 
попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни 
технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь 
працівника [6] . 

 
O 

Об'єднання організацій роботодавців – неприбуткова громадська 
організація, яка об'єднує організації роботодавців, їх об'єднання [7] .   

Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 
освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 
формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 
фальсифікація та списування [2] . 

Орган ліцензування – орган виконавчої влади, визначений Кабінетом 
Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний 
орган [4] . 

Оригінал-макет підручника/посібника – оригінал 
підручника/посібника, кожна сторінка якого тотожна відповідній сторінці 
майбутнього підручника/посібника [15]. 

Організація роботодавців – неприбуткова громадська організація, яка 
об'єднує роботодавців [7] . 

Освіта дорослих, що є складовою освіти впродовж життя, спрямована 
на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з 
урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та 
потреб економіки [2] . 

Освіта наукового спрямування – це вид спеціалізованої освіти, що 
базується на дослідно-орієнтованому навчанні, спрямований на поглиблене 
вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для 



 

подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької 
діяльності [2] . 

Освітній компонент – складова ОПП (навчальна дисципліна, практика, 
курсова робота (проект), кваліфікаційна робота (проект)), спрямованп на 
досягнення визначених результатів навчання, якій встановлено форму 
підсумкового контролю та визначено кількість кредитів ЄКТС [19] . 

Освітній процес – 1) система науково-методичних і педагогічних 
заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та 
застосування її компетентностей [2] ; 

2) це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що 
провадиться у закладі вищої освіти (науковій установі) 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 [1]. 

Oсвітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти – 
єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 
індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих 
на досягнення визначених результатів навчання, що дає право на отримання 
визначеної освітньої та професійної кваліфікації [3]. 

Освітня діяльність – 1) діяльність суб’єкта освітньої діяльності, 
спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у 
формальній та/або неформальній освіті [2] ; 

2) діяльність закладів вищої освіти, спрямована на організацію, 
забезпечення та реалізацію освітнього процесу [1].  

Освітня кваліфікація – 1) кваліфікація, що присуджується закладами 
вищої освіти на основі стандартів вищої освіти [1]; 

2)  визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом 
освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту 
сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів 
навчання та компетентностей [13]. 

Освітня послуга – комплекс визначених законодавством, освітньою 
програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають 
визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти 
очікуваних результатів навчання [2].  

Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів 
вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), 
спланованих і організованих для досягнення визначених результатів 
навчання [2] . 

Oсвітня програма закладу освіти – документ, що містить комплекс 
освітніх компонентів, спланованих та організованих закладом освіти для 
досягнення учнями визначених цією програмою очікуваних результатів 
навчання, який розробляється і затверджується відповідно до цього Закону 
[5]. 



 

Освітня (освітньо-професійна,  освітньо-наукова чи освітньо-творча 
робота) програма – 1) 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 [1] . 

2) 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 ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 
вищої освіти [16]. 

Освітня кваліфікація – це визнана закладом освіти чи іншим 
уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним 
документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та 
здобутих особою результатів навчання (компетентностей) [2] .  

Основна діяльність наукових установ – проведення фундаментальних 
досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок, надання науково-технічних послуг, 
проведення наукової і науково-технічної експертизи, підготовка наукових 
кадрів, розвиток і збереження наукової інфраструктури [10] .  

Особа з особливими освітніми потребами – 1) особа, яка потребує 
додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою 
забезпечення її права на освіту [2]; 

2) особа з інвалідністю, яка потребує додаткової підтримки для 
забезпечення здобуття вищої освіти [1].  

Особи працездатного віку – особи віком від 16 років, які не досягли 
встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування"пенсійного віку [6]. 

Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти – 1) спосіб організації 
навчання здобувачів освіти, який вимагає їх безпосередньої участі в 
освітньому процесі, організованому закладом освіти [2]. 

2) спосіб організації навчання здобувачів вищої освіти, що передбачає 
проведення навчальних занять та практичної підготовки не менше 30 тижнів 
упродовж навчального року [1]. 

Оцінка потреби учня в наданні підтримки – процес визначення 
потреби учня в наданні йому підтримки в освітньому процесі та її рівня [20] . 

 
П 

Пансіон – структурний підрозділ закладу освіти, що забезпечує 
проживання та утримання учнів відповідно до законодавства [5]. 
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Підтвердження кваліфікації працівників – процедура визначення 
відповідності професійних знань, умінь і навичок працівників установленим 
законодавством вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх 
професійного рівня шляхом атестації [8]. 

Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та 
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та 
оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої 
професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та 
практичного досвіду. 

Післядипломна освіта включає здобуття другої (наступної) вищої освіти - 
здобуття ступеня бакалавра (магістра) за іншою спеціальністю на основі 
здобутої вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного досвіду 
[1]. 

Педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність 
педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у 
формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання 
та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або 
професійних компетентностей [2] . 

Педагогічна інтернатура – система заходів, спрямованих на підтримку 
педагогічного працівника закладу освіти, призначеного на посаду вперше, у 
провадженні ним педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні) його 
фахової майстерності [5]. 

Педагогічний працівник – це особа, яка за основним місцем роботи у 
закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну та організаційну 
діяльність [1]. 

Педагогічний патронаж – це спосіб організації освітнього процесу 
педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння 
освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з 
інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення 
доступності здобуття – освіта дорослих, спрямована на професійне навчання 
з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями) [2] . 

Переоформлення ліцензії – це зміна інформації в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта 
господарювання права на провадження діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти, що підлягає ліцензуванню, та в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти щодо найменування та місцезнаходження 
закладу фахової передвищої освіти (іншого суб’єкта діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти), його філії, назви спеціальності, за якою видано 
ліцензію, та/або ліцензованого обсягу [3]. 

Підвищення кваліфікації – набуття особою нових та/або вдосконалення 
раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі 
знань [2] . 



 

Повна зайнятість – зайнятість працівника за нормою робочого часу, 
передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим 
договором [6].  

Повна загальна середня освіта – систематизована та передбачена 
відповідними державними стандартами сукупність результатів навчання і 
компетентностей, здобутих особою на рівнях початкової, базової середньої та 
профільної середньої освіти [5]. 

Посібники – навчальні посібники для учнів початкових класів, що 
замінюють або доповнюють підручники [15]. 

Потік – декілька академічних груп з однієї або кількох спеціальностей, 
об’єднаних з метою проведення окремих лекцій або інших навчальних занять 
[18]. 

Початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що 
передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених 
державним стандартом початкової освіти [5]. 

Практична підготовка – вид навчальної роботи, що проводиться на 
базах практики (структурних підрозділах відповідного або іншого закладу 
фахової передвищої освіти, підприємствах, закладах, установах, організаціях) 
з урахуванням специфіки підготовки за певною спеціальністю з метою 
набуття здобувачем освіти професійних навичок і вмінь під керівництвом 
педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти та з залученням 
працівника підприємства, закладу, установи, організації з відповідним фахом 
[18]. 

Практичне заняття – вид навчальної роботи під керівництвом 
викладача, що полягає у виконанні здобувачем освіти індивідуального 
завдання з метою практичного застосування окремих теоретичних положень 
навчальної дисципліни. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або 
лабораторіях закладу, оснащених необхідними засобами навчання, 
обчислювальною технікою однією академічною групою (підгрупою) [18]. 

Працевлаштування – комплекс правових, економічних та 
організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права особи 
на працю [6]. 

Працездатні особи – особи віком від 16 років, які проживають на 
території України і за станом здоров'я здатні до активної трудової діяльності  
[6] . 

Працівник – фізична особа, яка працює за трудовим договором 
(контрактом) на підприємстві, в установі та організації незалежно від форми 
власності та виду діяльності або у фізичної особи, яка відповідно до 
законодавства використовує найману працю [8]. 

Прикладні наукові дослідження – теоретичні та експериментальні 
наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань 
для практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові 
знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих 
матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні 



 

пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних 
завдань [10]. 

Принцип відповідності міри впливу – принцип взаємодії між різними 
рівнями в ієрархічній системі управління, який визначає, що на вищому рівні 
мають прийматися такі рішення, що залишають нижчому рівню найбільшу 
свободу у процесі їх реалізації [10].  

Принцип субсидіарності – принцип взаємодії між різними рівнями в 
ієрархічній системі управління, за якої вищий рівень приймає нові рішення 
(правила та процедури) тільки за умови їх вищої ефективності, ніж відповідні 
рішення нижчого рівня [10]. 

Продуктивна зайнятість – зайнятість, що дає змогу забезпечити 
ефективне суспільне виробництво та задовольнити потреби працівника на 
рівні не менше встановлених законодавством гарантій [6]. 

Профільна середня освіта – третій рівень повної загальної середньої 
освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, 
визначених державним стандартом профільної середньої освіти [5]. 

Професійна кваліфікація – це 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 [2]. 

Професійна орієнтація населення –комплекс взаємопов'язаних 
економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, 
спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та 
реалізацію здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, 
можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії 
та виду трудової діяльності [6] .  

Професійне навчання – набуття та удосконалення професійних знань, 
умінь та навичок особою відповідно до її покликання і здібностей, що 
забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної 
діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці [6] . 

Професійне навчання зареєстрованих безробітних – професійна 
підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, спрямовані на 
здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення 
конкурентоспроможності на ринку праці, що здійснюються за рахунок 
коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття [6] . 

Професійне навчання працівників – процес цілеспрямованого 
формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок 
та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально 
якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види 
професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, 
перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб 
виробництва [8]. 



 

Професійний коледж (коледж) спортивного профілю – заклад 
спеціалізованої освіти спортивного профілю [5]. 

Професійний стандарт – це затверджені в установленому порядку 
вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для 
формування професійних кваліфікацій [2]. 

Професія, для якої запроваджене додаткове регулювання –  вид 
професійної діяльності, доступ до якого, крім наявності освіти відповідного 
рівня та спеціальності, визначається законом або міжнародним договором [1] 
[3]. 

Психолого-педагогічні послуги – комплексна система заходів з 
організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми 
потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та 
надаються педагогічними працівниками закладів освіти, інклюзивно-
ресурсних центрів, іншими фахівцями [2]. 

Психолого-педагогічний супровід – комплексна система заходів з 
організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачених 
індивідуальною програмою розвитку [2]. 

 
Р 

Регіональне замовлення у сфері вищої освіти – засіб задоволення 
потреб економіки держави, регіону та суспільства у кваліфікованих кадрах, 
забезпечення конституційного права громадян на вищу освіту шляхом 
укладання регіональним замовником (Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими 
державними адміністраціями) із закладом вищої освіти регіонального 
контракту на підготовку фахівців з вищою освітою [1]. 

Pегіональне замовлення у сфері фахової передвищої освіти – засіб 
задоволення потреб економіки держави, регіону та суспільства у 
кваліфікованих кадрах, забезпечення конституційного права громадян на 
освіту шляхом укладання регіональним замовником (обласною, Київською, 
Севастопольською міськими державними адміністраціями) із закладом 
фахової передвищої освіти регіонального контракту на підготовку фахівців 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та/або 
бакалавра [3]. 

Регульована професія – професія (вид професійної діяльності), допуск 
до якого та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється 
спеціальним законом або спеціальними правилами, які встановлені або 
визнані законодавством і можуть висувати вимоги до освітньої кваліфікації, 
компетентностей, змісту освіти, організації освітнього процесу тощо [16]. 

Результати навчання – 1) знання, уміння, навички, способи мислення, 
погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання 
та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які 
особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або 
окремих освітніх компонентів [2] ; 



 

2) компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті 
якості), які набуває та (або) здатна продемонструвати особа після завершення 
навчання [13];  

3)  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 [1]. 

Ресурсна кімната – спеціально облаштована кімната (частина кімнати), 
що має відповідний розподіл функціональних зон, призначена для розвитку 
учнів з особливими освітніми потребами, гармонізації їх психоемоційного 
стану та психологічного розвантаження, надання (проведення) 
індивідуальних та/або групових психолого-педагогічних та корекційно-
розвиткових послуг (занять) [20] . 

Ринок праці – система правових, соціально-трудових, економічних та 
організаційних відносин, що виникають між особами, які шукають роботу, 
працівниками, професійними спілками, роботодавцями та їх організаціями, 
органами державної влади у сфері задоволення потреби працівників у 
зайнятості, а роботодавців – у найманні працівників відповідно до 
законодавства [6]. 

Рівні підтримки – обсяг тимчасової або постійної підтримки учнів в 
освітньому процесі відповідно до їх особливих освітніх потреб, що надається 
в закладі освіти [20] . 

Рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що 
визначається певною сукупністю результатів навчання, які є характерними 
для кваліфікацій відповідного рівня [13]. 

Рівень освіти – завершений етап освіти, що характеризується рівнем 
складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, які визначені, 
як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної 
рамки кваліфікацій [2]. 

Роботодавець – 1)юридична особа (підприємство, установа, організація) 
або фізична особа – підприємець, яка в межах трудових відносин 
використовує працю фізичних осіб [7] . 

2) власник підприємства, установи, організації незалежно від форми 
власності та виду діяльності або уповноважений ним орган чи фізична особа, 
яка відповідно до законодавства використовує найману працю [8]. 

Робоче місце – місце (приміщення), на якому працівник постійно чи 
тимчасово перебуває в процесі трудової діяльності і яке визначене, зокрема 
на підставі трудового договору (контракту) [6]. 

Розумне пристосування – запровадження, якщо це потрібно в 
конкретному випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою 
забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами 
конституційного права на освіту нарівні з іншими особами [2]. 
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Cамооцінювання – системний комплексний аналіз закладом освіти 
власної діяльності за освітньо-професійною програмою, спрямований на 
самостійне визначення фактичного стану якості освітньо-професійної 
програми та освітньої діяльності за цією освітньо-професійною програмою, 
виявлення прогалин і перегляд пріоритетів для подальшого розвитку [12]. 

Система освіти – сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, 
кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів 
освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, 
органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини між ними [2] . 

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це спосіб організації 
освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття 
формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної 
освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче 
стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та 
присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до 
законодавства [2] . 

Cемінарське заняття – вид навчальної роботи під керівництвом 
викладача, що полягає у обговоренні попередньо визначених тем, до яких 
здобувачі освіти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних 
завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях з однією 
академічною групою [18]. 

Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання 
професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з 
педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і 
технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 
самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи [2] . 

Слухач –  особа, яка навчається на підготовчому відділенні закладу 
вищої освіти, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у 
тому числі за програмами післядипломної освіти [1] . 

Соціальний захист у разі настання безробіття – комплекс заходів, що 
передбачений загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на 
випадок безробіття та законодавством про зайнятість населення. [6] . 

Спеціалізована освіта – це освіта мистецького, спортивного, 
військового чи наукового спрямування, яка може здобуватися в рамках 
формальної, неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття 
компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під час навчання 
у безперервному інтегрованому освітньому процесі на кількох або всіх 
рівнях освіти та потребує раннього виявлення і розвитку індивідуальних 
здібностей [2] . 

Cпеціальна школа - заклад загальної середньої освіти для осіб з 
особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 
інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями [5]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#n10


 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що 
залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної 
діяльності за певною спеціальністю [16]. 

Спеціалізація – 1) складова спеціальності, що може визначатися 
закладом вищої освіти та передбачає одну або декілька профільних 
спеціалізованих освітніх програм вищої або післядипломної освіти [1] ; 

2) складова спеціальності, що визначається закладом фахової 
передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-
професійну програму підготовки здобувачів фахової передвищої освіти [3] 

Спеціальність – гармонізована з Міжнародною стандартною 
класифікацією освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує 
споріднені освітні програми, що передбачають спільні вимоги до 
компетентностей і результатів навчання випускників [1] . 

Спортивний ліцей – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує 
здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної 
загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях [5]. 

Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 
джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 
оцінювання результатів навчання [2]. 

Сталий фонд (ендавмент) закладу вищої освіти – сума коштів або 
вартість іншого майна, призначена для інвестування або капіталізації на 
строк не менше 36 місяців, пасивні доходи від якої використовуються 
закладом вищої освіти з метою здійснення його статутної діяльності у 
порядку, визначеному благодійником або уповноваженою ним особою [1] .  

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 
освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним 
рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності [1] . 

Cтандарт фахової передвищої освіти – сукупність вимог до освітньо-
професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх 
освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності [3]. 

Cтандарт спеціалізованої освіти – документ, що містить вимоги до 
компетентностей та результатів навчання, яких мають досягти учні закладів 
спеціалізованої освіти за мистецьким, спортивним, військовим чи науковим 
спрямуванням з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти 
відповідно до державних стандартів [5]. 

Стажування – набуття особою практичного досвіду виконання завдань 
та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань [2] . 

Стейкхолдери – фізичні та юридичні особи, зацікавлені в реалізації 
конкретної ОПП, повʼязані х її втіленням/реалізацією та/або можуть 
впливати на її структуру, зміст та якість [19] . 

Структурно-логічна схема ОПП – послідовність повʼязаних освітніх 
компонентів, включених до ОПП для досягнення заявлених цілей та 
результатів навчання [19]. 

Студент – особа, зарахована до  закладу вищої освіти з метою здобуття 
вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра [1] . 



 

Cтудентоцентроване 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; [1] 

Cтудентоорієнтоване навчання – підхід до організації освітнього 
процесу, що передбачає: 

заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і 
відповідальних суб’єктів освітнього процесу; 

створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб 
та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання 
можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства 
здобувачів фахової передвищої освіти та адміністрації, педагогічних 
(науково-педагогічних) та інших працівників закладу фахової передвищої 
освіти [3]. 

Суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у 
працевлаштуванні – зареєстрована в установленому законом порядку 
юридична особа, яка провадить господарську діяльність, незалежно від 
форми власності, виду діяльності та господарювання, а також фізична особа - 
підприємець, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в 
Україні та (або) за кордоном відповідно до законодавства України [6] .  

Суб’єкт освітньої діяльності – фізична або юридична особа (заклад 
освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню 
діяльність [2] . 

 
Т 

 Територіальна доступність – сукупність умов, що сприяють 
забезпеченню права дитини на здобуття якісної повної загальної середньої 
освіти за кошти державного та місцевого бюджетів у найбільш доступному і 
наближеному до її місця проживання закладі освіти [5]. 

Територія обслуговування – адміністративно-територіальна одиниця (її 
частина, окремі будинки), визначена і закріплена відповідним органом 
місцевого самоврядування або уповноваженим ним органом за закладом 
освіти для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, 
на здобуття початкової та/або базової середньої освіти у найбільш 
доступному та наближеному до місця проживання дитини закладі освіти [5]. 

Тимчасово переміщений заклад вищої освіти (наукова установа) – 
заклад вищої освіти (наукова установа), який у період тимчасової окупації 
або антитерористичної операції у період її проведення, під час здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 



 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях за 
рішенням засновника (засновників) змінив своє місцезнаходження шляхом 
переміщення з тимчасово окупованої території до населеного пункту на 
підконтрольній українській владі території [1]. 

Типова освітня програма – документ, що містить комплекс освітніх 
компонентів, які забезпечують досягнення учнями результатів навчання, 
визначених державним стандартом (стандартом спеціалізованої освіти) для 
відповідного рівня повної загальної середньої освіти, що затверджується 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (для закладів 
спеціалізованої освіти - центральними органами виконавчої влади, до сфери 
управління яких належать відповідні заклади спеціалізованої освіти) [5]. 

Типовий навчальний план – складник типової освітньої програми, що 
визначає загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні 
(циклі) повної загальної середньої освіти (в навчальних годинах), його 
рекомендований розподіл за роками навчання між навчальними предметами 
(інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення, послідовність їх 
вивчення, а також кількість годин на вивчення вибіркових освітніх 
компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів [5]. 

Трудова міграція – переміщення особи, пов'язане з перетинанням 
державного кордону або меж адміністративно-територіальної одиниці з 
метою виконання або пошуку роботи [6] .  

 
У 

Уміння/навички – здатність застосовувати знання для виконання 
завдань та розв’язання проблем. Уміння/навички поділяються на когнітивні 
(що включають логічне, інтуїтивне та творче мислення) і практичні (що 
включають ручну вправність, застосування практичних способів (методів), 
матеріалів, знарядь та інструментів, комунікацію) [13] . 

Універсальний дизайн у сфері освіти – дизайн предметів, 
навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх 
максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної 
адаптації чи спеціального дизайну [2] . 

Університет – багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий 
(профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання і спорту, 
гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, економічний, 
юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний 
тощо) заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за 
різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить 
фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним 
науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, 
наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових 
знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність [1] . 

Уповноважена установа – це державна освітня установа, що 
підпорядкована Службі та яка відповідно до наказу Голови Служби 
уповноважена на виконання акредитаційної експертизи освітньо-



 

професійних програм закладів фахової передвищої освіти в частині її 
організаційного та методичного супроводження, а також на виконання інших 
повноважень [12]. 

Учасник конкурсу – фізична або юридична особа, яка володіє 
виключними майновими правами на використання твору [15]. 

Учні - особи, зараховані до закладу загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, які здобувають 
у будь-якій формі початкову, базову середню чи профільну середню освіту 
[5]. 

 
Ф 

Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 
освітньому процесі або наукових дослідженнях [2] . 

Факультет – це структурний підрозділ закладу вищої освіти, що 
об’єднує не менш як три кафедри та/або лабораторії, які в державних і 
комунальних закладах вищої освіти в сукупності забезпечують підготовку не 
менше 200 здобувачів вищої освіти денної та дуальної форм здобуття освіти 
(крім факультетів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої 
освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти, закладів вищої освіти фізичного виховання 
і спорту, закладів вищої освіти культури та мистецтва) [1] . 

Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 
стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень [2] . 

Фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток 
освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових 
спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з 
виконанням виробничих завдань підвищеної складності та/або здійсненням 
обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною 
невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів 
відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або 
професійної кваліфікації [2] . 

Фаховий коледж – заклад фахової передвищої освіти або структурний 
підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, що провадить 
освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може 
проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну 
діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з навчанням на 
робочих місцях. Фаховий коледж також має право відповідно до ліцензії 
(ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного 
та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) та/або 
початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, та/або першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Фаховий коледж, який здійснює 
освітню діяльність у системі фахової спеціалізованої передвищої освіти, має 
право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття базової 
загальної середньої освіти, якщо наскрізна освітньо-професійна програма 



 

передбачає підготовку фахового молодшого бакалавра на основі початкової 
загальної середньої освіти [3]. 

Фаховий коледж із специфічними умовами навчання – заклад 
фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання або 
структурний підрозділ закладу вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової 
передвищої освіти, може проводити прикладні наукові дослідження, 
забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою 
для потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції 
України, інших центральних органів виконавчої влади, що реалізують 
державну політику у сферах охорони державного кордону, цивільного 
захисту, кримінально-виконавчої системи [3].  

Фаховий молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що 
здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом 
освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої 
освіти освітньо-професійної програми [3]. 

Філія – це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу 
вищої освіти, що утворюється з метою задоволення потреб регіонального 
ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання 
здобувачів вищої освіти до їх місця проживання. Філія не є юридичною 
особою і діє на підставі затвердженого закладом вищої освіти положення та 
відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності [1] . 

Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми 
програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей 
знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами 
освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного 
рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою [2] . 

Формальне професійне навчання працівників – набуття 
працівниками професійних знань, умінь і навичок у навчальному закладі або 
безпосередньо у роботодавця відповідно до вимог державних стандартів 
освіти, за результатами якого видається документ про освіту встановленого 
зразка [8] . 

Фундаментальні наукові дослідження – теоретичні та 
експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових 
знань про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, 
людини, їх взаємозв’язків. Результатом фундаментальних наукових 
досліджень є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів 
природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення 
закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на 
безпосереднє практичне використання у сфері економіки [10] . 

 
Х 

Хабарництво –  надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 
пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-



 

яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою 
отримання неправомірної переваги в освітньому процесі [2] . 

 
Ц 

Цикл освітнього процесу – складова рівня повної загальної середньої 
освіти, що враховує спільні вікові особливості розвитку учнів в організації їх 
навчальної діяльності (освітнього процесу) та під час формування змісту 
освіти [5]. 

Циклова комісія – це структурний підрозділ закладу фахової 
передвищої освіти (його філії), що провадить освітню, методичну діяльність 
за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей однієї або 
споріднених галузей, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, 
та/або спортивну діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін). 
Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти 
педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких заклад фахової 
передвищої освіти є основним місцем роботи [3]. 

 
Ч 

Часткове безробіття – вимушене тимчасове скорочення передбаченої 
законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням 
(скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з 
причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної 
ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення 
карантину без припинення трудових відноси [6] . 

  
 

Я 
Якість вищої освіти – 1) відповідність умов провадження освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 
вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а 
також потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується 
шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення 
якості [1] ; 

2) відповідність результатів навчання вимогам, встановленим 
законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або договором про 
надання освітніх послуг [16]. 

Якість фахової передвищої освіти – відповідність умов освітньої 
діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 
фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за 
наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка 
забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 
забезпечення якості освіти [3]. 

Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, 
встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або 
договором про надання освітніх послуг [2] . 



 

Якість освітньої  діяльності – 1) рівень організації освітнього процесу 
у закладі вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує 
здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань [1] ; 

 2)  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 
[2] ; 

3) рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що 
забезпечує здобуття особами якісної повної загальної середньої освіти на 
кожному рівні та відповідає вимогам, встановленим законодавством [5]. 

Якість повної загальної середньої освіти – відповідність результатів 
навчання, здобутих учнем на відповідних рівнях повної загальної середньої 
освіти, державним стандартам [5]. 
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