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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Університетська 

освіта» складена відповідно до освітньої програми 

підготовчого відділення факультету міжнародної освіти. 

Дисципліна «Університетська освіта» допомагає 

створити інфраструктурні можливості студентів у побудові 

свідомої моделі формування кваліфікованого фахівця та 

формує початкову уяву про майбутню професію. 

Метою вивчення дисципліни «Університетська 

освіта» є: 

- підготовка студентів до навчання в університеті 

відповідно до сучасних інтеграційних процесів у 

міжнародному утворенні та контексті Болонської декларації. 

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової 

діяльності студентів; 

- формування в іноземних  студентів потреби 

безперервного самостійного поновлення знань; 

- здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки 

міцності знань. 

Предметом вивчення дисципліни є організація 

професійної підготовки фахівців з вищою освітою. 

Завдання дисципліни: 

- навчити студента принципам навчального процесу і 

поведінки в вищому навчальному закладі; 
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- сформувати комплексне уявлення про майбутню 

спеціальність, завдання і послідовність навчального процесу в 

університеті; 

- створити організаційно-методичні засади щодо 

розвитку у студентів мотивації до навчання, формування 

навичок самостійної навчальної роботи, професійно значущих 

якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців;  

- забезпечити умови для гармонійного творчого розвитку 

особистості іноземного студента в умовах індивідуалізації 

навчального процесу. 

Після засвоєння матеріалу дисципліни студент повинен: 

ЗНАТИ (на ознайомчо-орієнтованому рівні) 

• загальну структуру університету та складові 

професійної підготовки майбутніх фахівців; 

• види навчальної роботи та форми її контролю; 

• термінологію, а також зміст основних принципів курсу; 

• основні принципи функціонування системи вищої 

освіти в Україні; 

• права та обов’язки студентів і викладачів університету; 

• принципи організації навчального процесу у ВНЗ; 

• сучасні методи та особливості професійної підготовки; 

• структуру університету, його історію, традиції та 

технологій навчання. 

ВМІТИ (на діагностичному рівні) 

• висловлювати на доступному рівні свою думку в 
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усному та письмовому викладі; 

• оперувати базовими поняттями та термінами з основ 

дисципліни університетська освіта; 

• самостійно працювати з джерелами інформації; 

• застосовувати одержані знання з дисципліни для 

побудови свідомої моделі формування кваліфікованого 

спеціаліста; 

• планувати свій облік навчального часу; 

• володіти знаннями і навичками, передбаченими 

програмою та вміти застосовувати їх у самостійній роботі. 

Самостійна робота студентів з дисципліни повинна 

забезпечити: 

1. Системність знань та засобів навчання; 

2. Володіння розумовими процесами; 

3. Критичність мислення; 

4. Володіння засобами обробки інформації; 

5. Здібність до творчої праці. 

Успішне володіння навичками використання та навіть 

впливу на університетську інфраструктуру допоможе студенту 

порівняно легко включатися в професійну діяльність та краще 

адаптуватися в Україні. 
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ПРОГРАМА З КУРСУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА 

ОСВІТА» 

 

Змістовий модуль 1. Україна – Європейська країна 

світу 

Тема 1. Україна Європейська країна світу 

Склад території у країнознавстві: склад території країни, 

параметри території країни, державні кордони та їх 

характеристика. Географічне положення країн. Природа. 

Розселення. Соціально-економічна карта світу. 

 

Тема 2. Демократична держава УКРАЇНА. Головні 

органи влади 

Політико-географічне (геополітичне) положення 

держави, його рівні. Склад державної території. Кордони 

держави: основні типи, історичні аспекти, особливості 

проведення, можливості змін. Форма правління в країні, її тип. 

Інститут глави держави: історичні аспекти формування, термін 

перебування на посаді, основні повноваження. Ступінь 

демократизму. Пріоритетні напрями промисловості. 

  



8 

Тема 3. Україна - суверенна і незалежна держава 

Особливості сучасної політико-правової карти світу 

Символи української держави. Права та свободи людини. 

Поняття політико-територіальної одиниці та її види. 

 

Тема 4. Київ – столиця України 

Найкращі міста Києва. Кращі навчальні заклади столиці. 

Промисловість столиці. Культурні місця. Населення. Київ 

індустріальний центр країни. 

 

Тема 5. Свята, традиції та звичаї українського народу 

Традиції й особливості історичного, політичного, 

економічного, культурно-духовного розвитку країн і народів. 

Культура країни. Культурна спадщина країни. Традиційна 

культура. Масова культура в країні, особливості розвитку. 

 

Тема 6. Харків студентське місто 

Харків перша столиця України. Найкращі міста Харкова. 

Кращі університети Харкова. Промисловість. Культурні місця. 

Населення. Харків студентське місто. 

 

Тема 7. Великі міста України 

Кращі міста України. Найвідоміші історичні та 

архітектурні пам'ятки України. Найцікавіші місця для 

іноземних громадян. Великі міста України. Україна країна 
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можливостей. 

 

Змістовий модуль 2. УІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇН 

 

Тема 8. Університетська освіта в контексті 

Болонського процесу в УКРАЇНІ 

Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими 

державами. Система вищої освіти у країнах Європи. 

Болонський процес, як засіб інтеграції  і демократизації вищої 

освіти країн Європи. Основні завдання, принципи та єдина 

система ступенів освіти. Університетська освіта в контексті 

Болонського процесу. 

 

Тема 9. Історія навчального процесу в Національно-

технічному університеті «Харківський політехнічний 

інститут» 

Національно технічний університет Харківський 

політехнічний інститут (НТУ «ХПІ»). Історія, та технологій 

навчання в університеті. Інженерна підготовка в університеті. 

Ректорат. Умови ефективного розвитку особистості 

майбутнього фахівця. Рейтинг НТУ «ХПІ» у світі. 
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Тема 10. Структура навчання у вищих навчальних 

закладах УКРАЇНИ 

Структура навчання в Україні. Структура університету 

та система управління. Рівні освіти. Навчально-наукові 

підрозділи університету: Факультети, інститути, кафедри НТУ 

«ХПІ». Факультет міжнародної освіти НТУ «ХПІ». Рейтинг. 

Ранжування університетів. 

 

Тема 11. Організація навчального процесу у вищих 

навчальних закладах 

Організація навчального процесу у ВНЗ. Навчання – як 

процес отримання знань студентами. Навчальний процес та 

різноманітні форми навчання. Екзаменаційна сесія. 

Студентський квиток. Викладач. Педагогічна майстерність 

викладача. 

 

Тема 12. Студент, як один з головних учасників 

навчального процесу. 

Студент, як один з головних учасників навчального 

процесу. Права та обов’язки студентів. Психологічні 

особливості студентського віку. Планування та облік 

навчального часу студента. Студентський вік. Роль та місто 

самостійної роботи студента. Гігієна праці студента. Основні 

вимоги до поведінки студента у вищому навчальному закладі. 
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Тема 13. Професія та спеціальність 

 Професійна освіта. Професія та спеціальність. 

Професійна підготовка. Вступ до спеціальності. 

Спеціалізована підготовка у вищому навчальному закладі. 

  

Тема 14. Професійна підготовка майбутнього фахівця 

Особливості професійної підготовки. Професійна 

підготовка майбутнього фахівця. Формування початкової уяви 

про майбутню професію. Здібності людини. Розвиток 

особистості майбутнього фахівця. 

 

Тема 15. Особливості навчання іноземних громадян в 

університетах України 

Навчання іноземних студентів в університетах України. 

Соціально-економічні та політичні права іноземних студентів. 

Поняття про права та обов’язки іноземців в Україні, порядок 

перебування в Україні. Рівноправність всіх іноземців перед 

законом України. Депортація. Особливості навчання іноземних 

громадян в університетах України. 

 

Тема 16. Соціально-культурна інфраструктура 

університету 

Соціально-культурна інфраструктура університету. 

Бібліотека, як складова соціально-культурної інфраструктури 

університету. Палац студентів. Спортивно-оздоровчі 
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комплекси. Місця відпочинку та оздоровлення студентів. 

Телефони екстреної допомоги в місті Харків та в Україні. 

 

Тема 17. Спортивне життя студентів НТУ «ХПІ» 

Спорт - це відпочинок чи праця. Літній оздоровчий табір 

НТУ «ХПІ». Спортивна лижна база НТУ «ХПІ». Здоровий 

спосіб життя студентів. 

 

Тема 18. Позааудиторне життя іноземного студента 

Позааудиторне життя студентів. Життя студента в 

гуртожитку та правила поведінки іноземних студентів в 

Україні. Телефони екстреної допомоги. Студентський 

колектив, студентська мобільність. Становлення і розвиток 

студентського колективу, академічної групи.  

 

Тема 19. Контроль та оцінка знань студентів у вищих 

навчальних закладах України 

Вища освіта. Система і зміст вищої освіти. Методи 

викладання у вищій школі. Контроль та оцінка знань студентів. 

Екзаменаційна сесія. Залікова книжка. 

 

ІСПИТ 
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ТЕМИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА 

ПОГЛИБЛЕНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

Назва теми 

Обсяг у 

годинах 

Денна 

форма 

Символи України та інших держав 2 

Україна – країна можливостей 2 

Головні тенденції розвитку освіти в Європейських 

країнах світу 
2 

Технології навчання та інженерна практика в 

університеті 
3 

Навчання – як процес отримання знань студентами 2 

Структура університету та система управління.  3 

Соціально-економічні та політичні права  іноземних 

студентів 
3 

Складові професійної підготовки майбутніх 

інженерів 
3 

Основні вимоги до поведінки студента в 

університеті 
3 

Особливості соціально-культурної інфраструктури 

вузу 
2 

Спорт – це праця чи відпочинок? 3 

Методика викладання у вищій школі 2 

Становлення і розвиток студентського колективу 2 

Написання реферату за обраною темою та 
складання відео- презентації 

12 

Усього годин для виконання самостійної  роботи 90/44 
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ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСУ  

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» 

 

Самостійна робота студента — це форма організації 

навчального процесу, при якій заплановані завдання 

виконуються студентом під методичним керівництвом 

викладача, але без його безпосередньої участі. 

Самостійна робота – найважливіша складова частина 

навчальної роботи студентів, яку студенти виконують в 

позааудиторній частині навчального процесу. 

Самостійна робота студентів по курсу покликана, не 

лише закріплювати і поглиблювати знання, отримані на 

аудиторних заняттях, але і сприяти розвитку у студентів 

творчих навичок, ініціативи, умінню організувати свій час. 

Викладач знайомить студентів із тематикою та змістом 

самостійної роботи. В подальшому викладач, як правило, 

визначає загальний обсяг завдань, типи завдань, надає 

методичні рекомендації щодо їх виконання, але участь 

викладача в виконанні цих завдань обмежується загальним 

методичним керівництвом та консультаціями.  

Самостійна робота студентів передбачає взаємодію з 

викладачем не лише у формах надання консультацій та 

контролю виконання завдань, а також і в формі психологічного 

впливу на мотивацію, стимулювання творчого підходу до 



15 

виконання завдань. Раціональна організація самостійної 

роботи вимагає, щоб студент дотримувався гігієни розумової 

праці, постійно пам’ятав про необхідність дотримуватись 

певного режиму чергування роботи та відпочинку. При 

плануванні самостійної роботи необхідно враховувати 

особливості добових ритмів організму, визначати оптимальні 

добові періоди навчальної діяльності, активного відпочинку та 

сну. 

Перед початком роботи студенту слід ознайомитись з 

програмою курсу, методичними вказівками та списком 

рекомендованої літератури. Уважно прочитати  питання до 

кожної теми та знайти відповіді на них. 

У ході опрацьовування теоретичного матеріалу 

визначити незрозумілі питання з метою подальшої 

консультації з викладачем. 

Виконуючи самостійну роботу, треба завести та постійно 

поповнювати словник нових термінів. Для кращого 

запам’ятовування необхідно уважно повторювати нові терміни 

самостійно та за необхідності дати їм визначення. 

Найбільш складні теоретичні положення рекомендується 

позначити у окремому конспекті з метою їх засвоєння та 

подальшої консультації з викладачем. 

Тематика та зміст самостійної роботи позначено у 

методичних вказівках до самостійної роботи та у навчальній 

робочій програмі дисципліни. 
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Під час виконання завдань з самостійної роботи, студент 

має не лише осмислити, а ще й переосмислити власний 

навчальний досвід. 

Для досягнення зазначених цілей студентам необхідно 

вирішити такі завдання: 

- вивчити рекомендовані джерела та теми лекцій; 

- вивчити основні поняття та правила дисципліни; 

- відповісти на контрольні питання. 

Форми самостійної роботи для іноземних студентів може 

включати різні форми, які визначаються робочою навчальною 

програмою, в залежності від мети, завдань та змісту 

навчального курсу і, зокрема:  

- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу; 

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для 

самостійного опрацювання; 

- переклад іноземних текстів встановлених обсягів; 

- виконання домашніх завдань; 

- підготовка до семінарських занять; 

- підготовка до контрольних робіт та інших форм 

поточного контролю; 

- систематизація вивченого матеріалу курсу перед 

написанням контрольних модульних робіт та іспиту; 

- відпрацювання тренінгових програм (завдань) з 

навчальних дисциплін; 

- виконання індивідуальних завдань (написання 
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реферату за заданою проблематикою; 

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою тематикою курсу); 

- підсумковий контроль у вигляді діфференційного 

заліку та іспиту. 

Організація самостійної роботи студентів має бути 

націленою на активізацію, узагальнення, осмислення та 

використання власного досвіду в позааудиторній навчальній 

роботі. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ 

РЕФЕРАТУ 

 

Реферат – це письмовий доповідь з певної теми в якому 

зібрана інформація з одного або декількох джерел. 

Написання і захист реферату є важливою формою 

самостійної навчальної діяльності студентів. Ця робота – крок 

до майбутньої наукової роботи, яка ставить собі за мету: 

• активізувати творчу діяльність студентів; 

• підвищити інтерес до дисципліни «Університетська 

освіта»; 

• розширити обсяг знань студентів з дисципліни 

«Університетська освіта».  
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Робота по написанню рефератів складається з 

декількох етапів: 

I. Вибір теми; 

II. Вивчення літератури; 

III. Складання плану; 

IV. Написання роботи; 

V. Оформлення роботи; 

VI. Захист реферату; 

 

Мета і завдання написання реферату 

Реферат є формою закріплення і контролю знань та 

навичок, набутих студентами в процесі їх самостійної роботи. 

Метою написання реферату є підтвердження рівня 

опанування студентами основних положень з обраної тематики, 

демонстрація знання відповідної літератури, вміння 

аналізувати матеріал, робити узагальнення та  самостійні 

висновки. 

Структура реферату: 

1. Титульний аркуш 

2. Зміст 

3. Вступ 

4. Основна частина (включає в себе розділи і 

підрозділи) 

5. Висновки 

6. Список літератури 
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Титульний аркуш – це перша сторінка, на якій 

вказується міністерство; назва навчального закладу, в якому 

виконується робота; назва відділення (кафедри); повна назва 

теми роботи; дисципліна; прізвище та ініціали студента-

дослідника, курс, група; рік і місце виконання роботи. 

Зміст – сторінка роботи, яка містить назву та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів; 

заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в 

тексті і розміщуються один під одним (перелік умовних 

позначень наводиться при необхідності). 

Вступ – обґрунтовується актуальність теми, її 

особливості. Виклад матеріалу повинен бути стислим. Слід 

використовувати стандартизовану термінологію та уникати 

складних граматичних зворотів у реченні . 

Основна частина (розділи і підрозділи) – 

проаналізований і систематизований матеріал викладається 

відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів 

(пунктів та підпунктів плану); кожний розділ висвітлює 

самостійне питання, а підрозділ окрему частину цього питання; 

відмічається головна ідея, а також тези кожного підрозділу; 

розкривається теорія питання та досвід практичної роботи.  

Висновки – подаються узагальнені, ідеї, думки, оцінки, 

пропозиції науковців. 

Список літератури – включають в себе публікації 

переважно останніх 5-15 років на які посилається автор 
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дослідження. 

Вимоги до оформлення реферату 

Обсяг реферативної роботи має складати – від 7-12 

сторінок комп’ютерного тексту. Робота має бути акуратно 

написана від руки або надрукована з дотриманням 

стилістичних і граматичних норм.  

Текст реферативної роботи викладається на стандартних 

аркушах формату А4 (210 х 297). 

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 

кеглем; вирівнювання – «За шириною»; міжрядковий інтервал 

«Полуторний» (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків 

(1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1 см. 

Титульний аркуш(додається) включається до загальної 

нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на 

титульному аркуші, як правило, не проставляють. 

Отримавши перевірену роботу, важливо усунути 

допущені помилки. Виправлену роботу надати для повторної 

перевірки у найкоротшій термін.  

Відповідно до навчального плану з Університетської 

освіти, студент виконує реферат, який є допуском до 

складання екзамену, або заліку. 

Студенти, які не виконали роботу, або не пройшли 

співбесіду, до екзамену, або заліку не допускаються. 

Для оцінювання реферату використовуються  наступні 

критерії:  
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- 85-100 балів ( «Відмінно») – повнота розгляду питання, 

аргументоване висловлення своєї позиції, відсутність помилок, 

грамотність тексту, точність формулювань; короткі висновки: 

- 70-84 бали ( «Добре») – повнота виконання всього 

обсягу робіт при наявності несуттєвих помилок, які не 

вплинули на загальний результат роботи; 

- 50-69 балів ( «Задовільно») – недостатньо повне 

розкриття проблеми при наявності помилок, які не зробили 

істотного впливу на остаточний результат; 

- 0-49 балів ( «Незадовільно») – тема не розкрита, робота 

виконана вкрай недбало. 
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ З КУРСУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» 

 

Теми 1. Моя майбутня професія 

Реферат на цю тему повинен висвітлити такі основні 

питання: 

1.Моя майбутня професія (чому ви обрали цю професію, 

чому вона вам подобається). 

2. Історія професії. 

3. Відомі в світі вчених, які працюють за цією професією.  

4. Професійні навички та якості які повинен мати 

фахівець з твоєї майбутньої професії. 

5. Перспективи розвитку твоєї майбутньої професії в 

світі. 

 

Тема 2. Система вищої освіти Вашої країни 

Реферат на цю тему повинен висвітлити такі основні 

питання: 

1. Сучасна система вищої освіти у Вашій країні. 

2. Самі великі університети твоєї країни. 

3. Структура системи освіти у Вашій країні. 

4. Рівні професійної освіти. 
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Тема 3. Організація навчального процесу в закладах 

вищої освіти України.  

Підготовка рефератів з цієї теми повинна йти шляхом 

розкриття таких основних питань: 

1. Вища освіта в Україні 

2. Процес навчання – це процес співпраці викладача та 

студента. 

3. Різноманітні форми та методи навчання в університеті. 

4. Екзамен та екзаменаційна сесія. 

 

Тема 4. Болонський процес: історія і перспективи 

розвитку 

Підготовка рефератів з цієї теми повинна йти шляхом 

розкриття таких основних питань: 

1. Історія розвитку Болонського процесу. 

2. Головні тенденції розвитку вищої освіти в 

європейських країнах. 

3.Основні завдання і мета Болонського процесу. 

4. Болонський процес в Україні, навчання в НТУ «ХПІ» 

за Болонською системою. 
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Тема 5. Організація навчального процесу в Закладах 

вищої освіти України 

Реферат на цю тему повинен висвітлити такі основні 

питання: 

1.Сучасна система вищої освіти в Україні. 

2. Структура та рівні професійної освіти. 

3. Навчання – головний процес отримання знань 

студентом. 

4. Різні форми навчання у ВНЗ (лекція, практичне 

заняття, лабораторне заняття, семінар, самостійна робота, 

курсові  робот та іспит). 

 

Тема 6. Професійна підготовка майбутніх фахівців 

Реферат на цю тему повинен висвітлити такі основні 

питання: 

1. Професійна освіта та професіоналізм. 

2. Професія та спеціальність. 

3. Професійна підготовка фахівців в НТУ «ХПІ» 

4. Затребувані професії найближчого майбутнього 

(медицина або інженерія) та їх професійні якості. 
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Тема 7. Інженер  – професія майбутнього 

Підготовка рефератів з цієї теми повинна йти шляхом 

розкриття таких основних питань. 

1. Інженер в сучасному світі. 

2. Історія професії інженер. 

3. Що повинен знати та уміти інженер. 

4. Відомі в світі вчені, які працюють за цією професією. 

5. Інженерна підготовка в НТУ «ХПІ» ( факультети, 

кафедри, спеціальності). 

 

Тема: 8. Студент та історія виникнення студентства 

При розкритті цієї теми студенту необхідно показати, що 

студентство – це мобільна група, метою існування якої є 

організована за певною програмою підготовка до виконання 

професійної соціальної діяльності: 

1. Історія виникнення студентства в Європі. 

2. Характерні риси сучасного студента його позитивні і 

негативні якості. 

3. Права і обов'язки студента. 

4. Основні вимоги до поведінки студента у вищому 

навчальному закладі (виконання законів України, 

дисциплінарні порушення студентів)  
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Тема: 9. Особливості навчання іноземних студентів в 

університетах України 

Тему цього реферату можна розкрити шляхом 

висвітлення наступних питань: 

1. Загальні відомості про вищу освіту в Україні. 

2. Отримання навчальної візи та посвідки. 

3. Права іноземних громадян. 

4. Обов’язки виконання законів України. 

5. Позааудиторне життя іноземних громадян в 

гуртожитку. 

 

Тема 10. Україна – країна можливостей 

При розкритті цієї теми студенту необхідно розкрити 

наступні питання: 

1. Україна  –  це Європейська країна світу. 

2. Офіційні та національні символи України. 

3. Держава та Державні органи влади України.  

4. Конституція – головний закон України.  

 

Тема 11. Великі міста України 

Тему цього реферату можна розкрити шляхом 

висвітлення наступних питань: 

1. Київ  – столиця України. 

2. Харків – перша столиця України. 

3. Великі стародавні історичні центри України (Львів, 



27 

Запоріжжя, Полтава та інші). 

4. Великі промислові центри України (Маріуполь, Одеса, 

Кривий Ріг, Дніпро та інші). 

 

Тема 12. Соціально-культурна інфраструктура 

університету 

Реферат на цю тему повинен висвітлити такі питання: 

1. Сучасна система вищої освіти в Україні. 

2. Соціально-культурна інфраструктура ВНЗ. 

3. Бібліотека вищого навчального закладу. 

4. Проведення дозвілля студентів та культурного 

відпочинку (спортивні заходи і студентські свята у ВНЗ). 

 

Тема 13. Структура і форми організації навчального 

процесу в Україні 

Реферат на цю тему повинен висвітлити такі основні 

питання: 

1. Загальні відомості про вищу освіту в Україні. 

2. Структура вищої освіти (факультети, інститути та 

кафедри вищого навчального закладу). 

3. Ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні професійної 

освіти. 

4. Національна шкала та оцінювання знань студента 

викладачем. 
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Тема 14. Мій вибір – Національний технічний 

університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ 

ХПІ) 

Тему цього реферату можна розкрити шляхом 

висвітлення наступних питань: 

1. Історія розвитку НТУ «ХПІ» 

2. Структура та навчально-наукові підрозділи НТУ 

«ХПІ» 

3. Науковий потенціал університету. 

4. Навчання українських та іноземних студентів в НТУ 

«ХПІ». 

 

Тема 15. Студент і спорт 

Основними питаннями цієї теми можуть бути наступні 

1. Історія розвитку твого улюбленого види спорту. 

2. Розповісти про свій улюблений вид спорту, яким ти 

займаєшся (чому тобі подобається ним займатись, які твої 

спортивні досягнення у цьому виді спорту). 

3. Успіхи й досягнення кращих команд в обраному 

тобою виді спорту. 

4.  Спортивне життя студентів. 
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Тема 16. Україна - Європейська країна світу.  

Реферат на цю тему повинен висвітлити такі основні 

питання: 

1. Україна та її історія. 

2. Україна –  суверенна та незалежна держава. 

3. Україна демократична держава Європи. 

4. Україна – країна можливостей для іноземних 

студентів. 

 

Тема 17. Університетська освіта в Україні 

Працюючи над цією темою реферату, студенти повинні 

розкрити наступні питання: 

1. Освіта, як один з найважливіших видів діяльності 

людини. 

2. Вища освіта України у контексті Болонських угод. 

3. Структура університету та рівні освіти. 

4. Професійна підготовка майбутніх фахівців. 

 

Тема 18. Моя майбутня професія – економіст 

1. Професія економіст в сучасному світі. 

2. Історія професії економіст. 

3. Підготовка економістів в НТУ «ХПІ» (факультети, 

кафедри, спеціальності). 

4. Відомі в світі вчені, які працюють за цією професією. 

5. Професіоналізм і професійні навички та якості 

майбутнього економіста. 
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Тема 19. Моя майбутня професія – лікар 

1. Професія лікаря в сучасному світі. 

2. Історія професії. 

3. Відомі в світі вчені, які працюють за цією професією. 

4. Професіоналізм і професійні навички та якості 

майбутнього лікаря. 

 

Тема 20. Харків – перша столиця України.  

Працюючи над цією темою реферату, студенти повинні 

розкрити наступні питання: 

1. Великі міста України. 

2. Історія міста Харків. 

3. Найвідоміші заклади вищої освіти в місті. 

4. Харків  – студентське місто. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ФОРМ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Важливою частиною самостійної роботи студента є 

переклад текстів, робота зі словником, написання есе, тексту, 

створення презентацій, робота в Інтернеті, виконання 

контрольних робіт, підготовка до заліків та іспитів. 

 

Робота зі словником 

Як відомо, одним з основних завдань навчання 

іноземних мов у навчальних закладах є переклад тексту з 

словником. Саме в цьому виді самостійної роботи 

акумулюються всі мовні вміння накопичені студентом і 

знаходять своє застосування в майбутній професійній 

діяльності. 

Перед зверненням до словника прочитайте все речення 

повністю, намагаючись усвідомити його загальний вміст. 

Намагайтеся звертатися до словника в процесі читання 

у виняткових випадках. Але, якщо така необхідність виникла, 

можна скористатися кількома порадами: 

1. Намагайтеся не відразу звертатися до словника. 

Спочатку прочитайте один або кілька абзаців, постарайтеся 

зрозуміти загальний зміст тексту. 

2. Пам'ятайте, що основна мета читання - зрозуміти 

текст, не захоплюйтеся роботою зі словником. Намагайтеся 
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якомога краще зрозуміти читане. 

3. Перед тим, як звернутися до словника, спробуйте 

здогадатися про значення слова за змістом, по контексту. 

Перевірте своє припущення за словником. 

4. При читанні з використанням словника тримайте 

його розкритим зліва, і не закривайте його до кінця роботи. 

5. Навчіться швидко знаходити потрібні слова в 

словнику: 

6. Перш ніж відшукати слово, визначте, до якої 

частини мови воно належить. 

7. Запам’ятайте графічний образ необхідного слова, 

щоб не витрачати час на повторне читання і пошук його в 

тексті. 

8. При пошуку слова звертайте увагу на літери-

орієнтири в верхньому лівому і правому кутах сторінок 

словника. 

9. Запам’ятайте основні скорочення і позначення в 

словнику. 

 

Написання есе та тексту 

Есе – це гранично стислий виклад основного змісту 

тексту з аналізом і висновком. Есе будується за стандартною 

схемою: 

- Стисле позначення теми роботи; 

- Стислий виклад плану тексту; 
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- Висновок, висловлення своєї оцінки і думки до теми 

тексту, підведення підсумків викладу,. 

Іноді в есе наводиться перелік ресурсів і джерел, які 

були використані в роботі. Обсяг есе на іноземній мові не 

повинен перевищувати 15-20 речень. 

 

Методичні рекомендації до складання відео-презентацій 

Презентація (від лат. praesento - уявлення) – документ, 

призначений для подання  та донесення до аудиторії 

повноцінної  інформації про об'єкт презентації в зручній формі. 

Презентації, як правило, виконуються у форматах: .ppt(x) 

(Microsoft Office Power Point, Open Office). 

Перед створенням презентації необхідно:  

- визначити тему та призначення презентації, спосіб 

демонстрації; 

- розробити сценарій презентації; 

- продумати зміст усіх слайдів, їх стиль та оформлення. 

Рекомендації щодо загального оформлення презентації 

та дотримування наступних загальних правил та вимог: 

1) Презентація за смисловою наповненістю і фактичним 

навантаженням повинна повністю відповідати тексту доповіді; 

2) Чергування слайдів повинно чітко співпадати зі 

структурою доповіді; 

3) Слайди повинні відображати лише основні положення 

доповіді, студент не повинен намагатися відобразити в 
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презентації увесь текст доповіді; 

4) Бажано уникати текстового перевантаження слайдів 

презентації, рекомендоване число слайдів 10-12; 

5) Текст назви і підписів на слайдах не повинен бути 

занадто мілким, щоб навіть з дальніх рядів аудиторії можна 

було прочитати його без особливих зусиль; 

6) Ілюстрації – рисунки, графіки, таблиці – повинні мати 

чітку, коротку та виразну назву; 

7) Дотримуватися єдиного стилю оформлення 

презентації  граматичні, орфографічні та помилки; 

8) Загальним принципом дизайну презентаційної роботи 

повинен бути «чим менше, тим краще», або «тільки необхідне»; 

9) Всі слайди презентації повинні бути стилістично 

однакові з постійним набором кольорів (краще за все - 

нейтральних), а окремі групи елементів – текст, таблиці, 

рисунки, графіки, тощо – мати в межах групи однакове 

оформлення; 

10) Використовувати лише один тип шрифта на 

презентацію найбільш поширені варіанти – Arial, Times New 

Roman, Calibri; 

11) Кегль шрифту повинен бути достатньо великим для 

комфортного візуального сприйняття; 

12) Обов'язкова інформація для презентації: тема, 

прізвище, ім'я студента, номер групи, план повідомлення, 

короткі висновки. 
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Основними принципами, яких необхідно дотримуватися 

під час підготування відеопрезентаційної роботи, є:  

 Лаконічність, 

 Актуальність, 

 Стриманість, 

 Інформативність, 

 Правильне акцентування на ключових моментах, 

 Психологічний критерій взаємозв’язку з аудиторією, 

 Послідовність слайдів та інформації, 

 Загальне враження від мультимедійної презентації. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА КОНТРОЛЬНИХ 

ЗАХОДІВ 

 

Систематичний контроль і оцінка результатів значно 

підвищують ефективність виконання індивідуальних завдань 

та самостійної роботи в професійному становленні майбутніх 

спеціалістів. Контрольні заходи включають поточний і 

підсумковий контроль знань студентів. Навчальний матеріал 

дисципліни, передбачений навчальною програмою для 

засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, який 

виноситься на підсумковий контроль поряд із навчальним 

матеріалом, який опрацьовується на заняттях. 

Поточний контроль є органічною частиною 

навчального процесу і проводиться під час лекцій, 

семінарських або практичних занять з даного курсу. 

Форми поточного контролю: 

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на 

початку наступної лекції з оцінкою відповідей іноземних 

студентів (10-15 хв.); 

- письмове загальне опитування іноземних студентів 

на початку чи в кінці лекції (15-20 хв.). Відповіді 

перевіряються викладачем у позааудиторний час. 

Основна мета поточного і підсумкового контролю – це 

оцінювання рівня засвоєння знань студентів після вивчення 

окремих найбільш важливих розділів, тем і проблем 
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досліджуваної дисципліни, й одержання інформації для 

удосконалення процесу підготовки фахівців.  

Основними функціями контрольних заходів є: 

- діагностична, що спрямована на збирання, аналіз та 

інтерпретацію результатів оцінювання для визначення 

реального рівня сформованості знань студента; 

- навчальна, що спрямована на оволодіння студентами 

змістом певної дисципліни (студент при вирішенні тестового 

завдання ще раз повторює пройдений матеріал і краще 

закріплює отримані знання); 

- організаційна функція педагогічного контролю, яка 

виявляється в його впливі на організацію навчального процесу 

(залежно від отриманих результатів контролю викладач 

вносить відповідні зміни в навчальний процес, що 

виявляються в нових підходах, формах, методах навчання); 

- виховна, яка допомагає студентам удосконалювати 

свої знання, систематизувати їх, розвивати пам'ять, мислення; 

- індивідуальна співбесіда. 

Тести повинні включати комплекс завдань 

різноманітних видів для того, щоб надати можливість всебічно 

оцінити рівень засвоєння навчальної інформації: розуміння, 

пізнання, відтворення, творчість. Поточний контроль викладачі 

можуть проводити згідно з розкладом додаткових занять. 

Результати поточного контролю з самостійної роботи 

студентів фіксуються в журналі обліку навчальних занять груп. 
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ПІДГОТОВКА ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

(ІСПИТ ТА ЗАЛІК) 

 

Заліки займають дуже важливе місце у навчальному 

процесі, їх кількість та порядок складання визначається 

навчальними планами. Іспити і заліки є підсумком самостійної 

роботи студента протягом семестру або навчального року, це 

підсумкова перевірка засвоєння навчальних програм у цілому 

або окремих їх розділів. 

Щоб успішно скласти іспит і заліки, необхідно 

систематично і наполегливо працювати над засвоєнням 

матеріалу з навчальної дисципліни протягом усього семестру. 

Тому студент, який прагне пройти контроль успішно, повинен 

з першого дня занять систематично і ретельно виконувати всі  

самостійні завдання. Разом з тим, необхідно виявляти значні 

зусилля та наполегливість і під час безпосередньої підготовки 

до контролю. 

Іспити й заліки сприяють формуванню у студентів 

уміння самостійно користуватися набутими знаннями, 

готувати чіткі й обґрунтовані відповіді на поставлені 

запитання у порівняно короткий строк. Сам процес готування 

до відповіді на іспиту чи заліку, викладання відповіді на 

папері, усні відповіді на додаткові запитання викладача тощо 

пов'язані з напруженою розумовою діяльністю студента. 

Особливо треба відзначити виховні завдання, що їх можна й 

треба виконувати під час готування й проведення заліків і 
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екзаменів. Правильна організація роботи сприяє вихованню 

моральних і вольових якостей особистості студентів.  

Послідовність роботи у підготовці до залікових заходів 

має бути така: уважно прочитати й усвідомити суть вимог 

конкретного питання програми із навчальної дисципліни; 

ознайомитися з конспектом; уважно опрацювати необхідний 

навчальний матеріал за рекомендованою літературою. 

Для студента іноземця основним джерелом підготовки 

до іспиту й заліку є конспект лекцій. Правильно складений 

конспект лекцій містить той оптимальний обсяг інформації, на 

основі якого студент зможе уявити собі весь пройдений 

навчальний матеріал. Також слід запам'ятати терміни і 

категорії в оскільки в їх визначеннях міститися ознаки, що 

дозволяють усвідомити їх сутність і відрізнити одні поняття 

від інших. Підготовка до залікового контролю повинна 

поєднувати в собі запам'ятовування і розуміння програмного 

матеріалу. 

На екзаменах, студенти повинні користуватися тільки 

своїми знаннями, застосовувати їх до розв'язання запитань і 

завдань, даних екзаменатором, та читати завдання до кінця, 

інакше можна зробити помилки в найлегших питаннях. 

Підготовка до відповіді на усному іспиті – складний і 

важливий етап. Від того, що вам вдасться згадати, і буде 

залежати ваша оцінка.  
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Саме головне перед іспитом студент повинен 

налаштувати себе на УСПІХ! 

 

Тест 

1. Уявіть себе на березі моря. Що вам найперше 

уявилось? 

а) шум моря;   

б) морський пейзаж; 

в) приємне лежання на піску. 

 

2. Уявіть собі, що ви гуляєте в лісі. Що в першу чергу 

прийшло вам в голову? 

а) шум лісу;   

б) зелень лісу; 

в) як ви легко дихаєте. 

 

3. Уявіть, що на вас накричали, що вам уявляється? 

а) крик;    

б) вираз обличчя співбесідника; 

в) неприємне відчуття. 

 

4. Що, на вашу думку, означає слово "розвідати"? 

а) підслухати;   

б) підглянути; 

в) вивідати. 
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5. Асоціація зі словом "концерт" 

а) слухати; 

б) спостерігати; 

в) танцювати. 

 

Результати: Більше відповідей: 

А - аудіаліст 

Б - візуаліст 

В - кінестетик (емоційно-чуттєвий шлях) 

 

Аудіалісти найкраще сприймають те, що чують 

(прочитаний вголос текст, розповідь), їм варто чути матеріал, 

наприклад слухати аудіокниги. 

Візуалісти найшвидше закріплюють в пам'яті зовнішній 

вигляд об'єктів, друковані тексти, отже, складайте відповідні 

графіки, схеми, діаграми. 

Кінестетики добре запам'ятовують правопис окремих 

слів в результаті переписування, систему певних рухів, 

елементів танцю тощо. 

Ось основні принципи підготовки студента, які можуть 

зробити складання любого контролю  максимально успішним. 

Від студента необхідне тільки бажання та дисциплінованість у 

підготовці.  
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ТЕСТ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ З КУРСУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» 

 

1. Головна мета Болонського процесу – це: 

а) створення ідентичної систем освіти у різних країнах; 

б) сприяння необхідним європейським вимірам у вищій 

освіті; 

в) формування єдиного центру керування вищою 

освітою. 

 

2. Де знаходиться Україна? 

а) на сході Європи; 

б) на півдні Європи; 

в) в південно-східній частині Європи. 

 

3. Як називається найбільша річка України? 

а) Дунай; 

б) Дністер; 

в) Дніпро. 

 

4. Прапор України має 

а) один колір; 

б) два кольори; 

в) три кольори. 
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5. Як називається Основний Закон України? 

а) Конституція; 

б) кодекс; 

в) документ. 

 

6. Кому належить влада в демократичній державі? 

а) народу; 

б) президенту; 

в) парламенту. 

 

7. Найстаріша вулиця Харкова називається ... 

а) Пушкінська;  

б) Хрещатик; 

в) Сумська. 

 

8. Національний одяг, який вишивають нитками різних 

кольорів, називається… 

а) гопак; 

б) хустка; 

в) вишиванка. 

 

9. Провідною формою організації навчального процесу у 

вузі є: 

а) практичне заняття; 

б) лекція;   в) семінарське заняття. 
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10. Навчання у широкому значенні розглядається як: 

а) один із найважливіших видів діяльності людини; 

б) засвоєння відповідної кількості інформації; 

в) формування вмінь та навичок. 

 

11. У загальній соціально-культурній структурі вузу 

бібліотека розглядається як: 

а) складова даної структури; 

б) повністю самостійна установа; 

в) частково самостійна установа. 

 

12. Як називається вищий навчальний заклад, де 

реалізують освітні програми вищої професійної освіти? 

а) факультет;  

б) університет;   

в) бібліотека. 

 

13. На підставі якого документа іноземці можуть 

в’їжджати до України? 

а) візи; 

б) паспорта; 

в) студентського квитка. 

 

14. Іноземці в Україні мають право на: 

а) участь у виборах Президента України; 
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б) навчання, роботу, бізнес, сім'ю, народження дітей; 

в) службу в армії; 

г) роботу в органах державної влади. 

 

15.  Студент у перекладі з латинської мови означає: 

а) той, хто працює; 

б) той, хто йде до мети; 

в) той, хто бажає нових знань; 

г) той, хто не працює. 

 

16. Що символізує хліб в українців? 

а) багатство; 

б) гостинність і благополуччя сім’ї; 

в) національну страву. 

 

17.Скільки квадратних кілометрів становить територія 

України?  

а) 600,0 тисяч км
2
; 

б) 603,7 тисяч км
2
; 

в) 607,3 тисяч км
2
. 

 

18. Хто здійснює керівництво університетом? 

а) ректор; 

б) декан; 

в) ректор і проректори.  
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ЗАПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ З 

КУРСУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» 

 

1. Україна - європейська країна. 

2. Офіційні та національні символи України. 

3. Клімат Україна  та характеристика населення України. 

4. Організації навчального процесу в університеті. 

5. Професія інженер і інженерна підготовка в НТУ 

«ХПІ». 

6. Історія та завдання Болонського процесу.  

7. Лекції та головні вимоги до лекції. 

8. Держава та органи  влади демократичної держави. 

9. Рейтинг та позиція в рейтингу  НТУ «ХПІ» серед 

кращих університетів світу. 

10. Навчальний процес, факультети, інститути та 

кафедри НТУ «ХПІ». 

11. Професія  та спеціальність їх відмінність. 

12. Провідні форми організації навчання в університетах 

України. 

13. Що повинен знати і вміти майбутній  інженер. 

14. Конституція – головний закон України та День 

Конституції України.  

15. Професійна освіта та здібності людини. 

16. Структура університету, ректорат та деканат 

університету. 

17. Київ – столиця України. 
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18. Професійна підготовка майбутніх фахівців та ваша 

майбутня професія. 

19. Харків – студентське місто.  

20. Верховна рада України й які і питання вирішує 

Президент України та Верховна Рада. 

21. Київ великий промисловий центр України,  

індустріальні, та історичні  міста України. 

22. Відпочинок студентів та телефони екстреної 

допомоги. 

23. Віза та дозвіл на перебуванні  іноземних громадян  в 

Україні. 

24. Студент та студентський вік. 

25.Болонський процес та навчання студентів НТУ «ХПІ» 

за Болонською системою. 

26. Українські свята, та народні традиції. 

27. Історія міста Харків. 

28. Студент та особливі риси студентства. 

29. Контроль та оцінка знань студентів в університеті. 

30. Освіта та рівні професійної освіти в Україні. 

31. Університет та вища освіти в Україні.  

32. Історія розвитку студентства. 

33. Види контролю студентів в університетах України.  

34. Головні навчально-наукові підрозділи університету. 

35. Права та обов’язки  іноземних студентів. 

36. Іноземні громадяни та навчання іноземних студентів 
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в Україні. 

37. Професійна підготовка майбутнього фахівця.  

38. Вища освіта та навчальний процес в університетах 

України. 

39. Екзаменаційна сесія і контроль знань студентів. 

40. Залікова книжка та студентський квиток. 

41. Спорт та спортивне життя студентів в НТУ « ХПІ». 

42. Позааудиторне життя іноземних студентів в 

гуртожитку. 

43. Види покарання для іноземних студентів за 

порушення законів України. 

44. Інфраструктура та головні соціально-культурні 

підрозділи університету. 

45. Професійна освіта та професіоналізм. 

46. Іспит  екзаменаційна сесія та залікова книжка. 

47. НТУ « ХПІ» – вищій навчальний заклад України. 

48. Болонська система та Європейські стандарти освіти. 

49. Україна – незалежна держава та День незалежності 

України. 

50. Семестр та головні завдання семестрового контролю. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

«Університетська освіта» студенти повинні вірно 

застосовувати знання та навички отримані в теоретичному 

курсі дисципліни під час практичних завдань, які 

розглядаються методом творчого вирішення проблемних 

ситуацій. 

При виконанні практичних завдань студентові бажано 

прочитати теоретичний матеріал не лише в підручниках і 

навчальних посібниках, вказаних в бібліографічних списках, 

але і познайомитися з публікаціями в періодичних виданнях. 

При виконанні індивідуальних завдань студентові необхідно 

творчо опрацювати матеріал. 

Під час виконання самостійної роботи з  

«Університетської освіти»  студент повинен показати: 

- знання головних принципи організації навчального 

процесу у ВНЗ; 

- знання основну термінологію і лексику предмета, а 

також зміст основних принципів курсу; 

- вміння висловлювати думку в усному і письмовому 

викладі. 

- володіння знаннями і навичками, передбаченими 

програмою. 
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Формами організації самостійної роботи студентів всіх 

форм навчання при вивченні матеріалу дисципліни є: 

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

2. Вивчення окремих тем, питань та виконання  

практичних завдань, що передбачені для самостійного 

опрацювання. 

3.Підготовка до поточного контролю знань. 

4. Вивченого матеріалу курсу перед заліком. 

5. Проведення письмового опитування. 

6. Проведення усного опитування. 

7. Організація і проведення індивідуальної співбесіди. 

8. Організація і проведення співбесіди з групою. 

9. Захист рефератів. 

10. Інші форми контролю, які обираються викладачем. 

Для оцінювання самостійної роботи студента 

використовується 100-бальна шкала оцінювання знань. 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

90 ... 100 A 

82 … 89 B 

74 … 81 C 

64 … 73 D 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 

0 … 34 F 
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Поряд з традиційними формами контролю 

використовуються методи, засновані на сучасних освітніх 

технологіях, повинна заохочуватися активна робота студентів, 

а також більш швидке проходження ними програми навчання, 

або окремих її розділів. 

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться на 

індивідуальних консультаціях та під час підсумкового або 

залікового контролю. 
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ 

РЕФЕРАТУ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

Факультет міжнародної освіти 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

з курсу «Університетська освіта» 

на тему «_________________________________» 

 

 

 

 

 

Виконав: Студент групи ___ 

(Ім’я, Прізвище) 

Викладач: Хрипунова А.Л. 

 

 

 

Харків 202_  
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ЗАРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СЛАЙДІВ 

ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЇ 
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55 
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КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ УКРАЇНСЬКО-

АНГЛІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ СЛОВНИК 

 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Адаптація  Adaptation  adaptasyon 

Активність  Activity Aktivite 

Аспірантура postgraduate 

education 

lisansüstü öğrencisi 

Болонська система  bologna system 

Process 

bologna sistemi 

Болонський процес the Bologna bolongna süreci 

Брати участь  participate Katıl 

Вечори відпочинку rest nights gece dinlenmek 

Вибір choice Tercih 

Вивчати правила learn the rules kuralları öğrenin 

Вивчена тема  learned topic öğrenilmiş tema 

Вивчений матеріал the studied material çalışılmış materyal 

Вимога demand Talep 

Висновок Conclusion Sonuç 

Виступ speech by tarafından konuşma 

Виховна робота educational work eğitimsel çalışma 

Вища освіта digher education yüksek eğitim 

Вищий навчальний 

заклад 

higher education 

institution 

yüksek eğitim 

kurumu 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Відвідувати Visit ziyaret 

Відпочинок Rest dinlenme 

Віза visa vize 

Вік age yaş 

Вільний час free time boş zaman 

Вступ до 

спеціальності 

introduction to the 

specialty 

uzmanlığa giriş 

Вчинок  act davranmak 

Громадянин Citizen vatandaş 

Гуртки художньої 

самодіяльності 

artistic circles Amatör sanat 

çevreleri 

Гуртожиток Dormitory yurt 

Декан dean  dekan 

Демократична democratic demokratik 

Денної форми full-time tam zamanlı 

Депортація deportation sınır dışı edilmek 

Держава state devlet 

Дзеркальний 

струмінь 

mirror Stream ayna akışı 

Диплом Diploma diploma 

Дипломна робота graduate work mezuniyet tezi 

Директор Director direktör 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Дисципліна Discipline Disiplin 

Діяльність Activities Aktiviteler 

Дозвілля Leisure Boş zaman 

Доктор наук Ph.D Doktora 

Дослідник Researcher araştırmacı 

Досягнення мети reaching the goal hedefe ulaşma  

Доцент  assistant professor yardımcı professör 

Екзаменаційна сесія examination session sınav oturumu 

Завдання the task Görev 

Задача Task Görev 

Заклад вищої освіти higher educational 

institution 

yüksek eğitim 

kurumu 

Закон України the law of Ukraine ukrayna yasası 

Залік Offset  

Залікова книжка record book kayıt kitabı 

Здібності людини human abilities insan kabiliyeti 

Здоров'я Health Sağlık 

Зміст Content Içerik 

Знання knowledge Bilgi 

Зниження Decline Redetmek 

Індивідуальні 

особливості 

individual 

characteristics 

kişisel özellikler 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Інженер Engineer Mühendis 

Інженерна 

підготовка 

engineering training mühendis eğitimi 

Іноземні громадяни foreign citizens yabancı vatandaşlar 

Інститут Institute Enstetü 

Іспит exam Sınav 

Інтенсивність Intensity Yoğunluk 

Інформація information Bilgi 

Інфраструктура infrastructure Altyapı 

Існування Existence Varoluş 

Історія History Tarih 

Кафедра department Departman 

Керівник Head Baş 

Контроль  Control Kontrol 

Красива Beautiful Güzel 

Курсова робота course work kurs çalışmasi 

Лабораторне 

заняття 

laboratory lesson laboratuvar 

uygulamarı 

Лекція Lecture Ders 

Медичні 

спеціальності 

medical specialties tıbbi uzmanlıklar 

Мета Purpose Amaç 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Методична робота methodological 

work 

metod çalışması 

Мова Speech Konuşma 

Модульний контроль modular control modüler kontrol 

Можливість opportunity fırsat 

Молодь youth gençlik 

Мотив Motive güdü 

Навички skills beceriler 

Навчальний процес studying process çalışma süreci 

Навчання Training eğitim 

Наполегливо 

працювати 

to work hard çok çalışmak 

Напрямок Direction yön 

Народ People insanlar 

Народні традиції folk traditions. halk gelenekleri 

Населення Population nüfus 

Наукова робота scientific work bilimsel çalışma 

Національний 

технічний університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» 

National Technical 

University 

"Kharkov 

Polytechnic 

Institute" 

Ulusal Teknik 

Üniversitesi 

"Kharkov Politeknik 

Enstitüsü" 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Національність nationality Milliyet 

Негативні якості negative qualities olumsuz yönler 

Незалежний independent Bağımsız 

Обговорення Discussion Tartışma 

Обов'язок Responsibility Sorumluluk 

Освіта Education Eğitim 

Освітні програми educational programs eğitim programları 

Освітні рівні educational level eğitim seviyeleri 

Отримання знань the acquisition of 

knowledge 

bilgi edinmek 

Оцінювання знань assessment of 

knowledge 

bilginin 

değerlendirilmesi 

Піврічне навчання  semi-annual training altı aylık eğitim 

Підвищення Increase Arttırmak 

Підготовка 

інженерів 

engineer training mühendislik eğitim 

Підготовче 

відділення 

preparatory 

department 

hazırlık bölümü 

Підрозділ subdivision Altbölüm 

Підсумковий 

контроль 

final control son kontrol 

Підсумок роботи work summary iş tanımı 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Поведінка Behavior davranış 

Позааудиторна extracurricular müfredat dışı 

Позаурочний час non-school hours okul saatlerı harici 

Позиція Position pozisyon 

Покарання punishment ceza hukuku 

Поточний контроль  current control akım kontrölü 

Правила Rules kurallar 

Практичне заняття  practical lesson pratik dersler 

Практичні навички practical skills pratik tecrübe 

Предмет Subject konu 

Пройдена тема passed topic konu tamamlandı 

Професійна освіта professional 

education 

profesyonel eğitim 

Професійна 

підготовка 

professional 

education 

profesyonel eğitim 

Професійно-

технічна освіта 

vocational education mesleki eğitim 

Професія Profession meslek 

Професор Professor profesör 

Процес навчання learning process öğrenme süreci 

Режим дня daily regime günlük rejim-plan 

Результат result sonuç 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Рейтинг Rating Değerlendirme 

Ректор Rector Rektör 

Реферат Abstract Öz 

Рівень  level  Seviye 

Різні форми 

навчання 

different forms of 

training 

değişik eğitim türleri 

Різноманітність Diversity Çeşitlilik 

Розвиток 

особистості 

personal 

development 

kişisel gelişim 

Розклад Schedule program, plan 

Розумова діяльність mental activity zihinsel aktivite 

Самостійна робота independent work bağımsız çalışma 

Семестр Semester Sömestır 

Семінар Seminar Seminer 

Сенс життя meaning of life hayatın anlamı 

Сесія Session Oturum 

Система вищої 

освіти 

higher education 

system 

yüksek eğitim sistemi 

Спеціальність specialty  Uzmanlık 

Співробітництво cooperation Yardımlaşma 

Спізнюватися на 

заняття 

late for class sınıfa geç kalmak 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Спілкування communication iletişim 

Спонукання до 

навчання 

motivation to learn öğrenmek için 

motivasyon 

Структура 

університету 

university structure Üniversite yapısı 

Студент Student öğrenci 

Студентство studentship öğrencilik 

Суверенна Sovereign egemen 

Сучасний студент modern student modern öğrenci 

Тема уроку lesson topic ders konusu 

Теоретичні знання theoretical 

knowledge 

teorik bilgi 

Тест Test test 

Тестування Testing test etmek 

Україна Ukraine Ukrayna 

Університет University üniversite 

Управління management yönetim 

Успіх success başarı 

Факультет 

міжнародної освіти 

Faculty of 

International 

Education 

uluslararası eğitim 

fakültesi 

Форма роботи form of work çalışma şekli 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Характеристика characteristic Karakteristik 

Школа  School Okul 

Якість навчання  quality of education eğitim kalitesi 
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