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GLOSSARY

 Ukrainian English
Акредитована професійна програма Accredited professional programme

Веб-портал управління знаннями у сфері 
професійного навчання

Web-portal for managing knowledge pertaining to 
professional training

Виборна посадова особа місцевого самоврядування Elected local self-government offi  cial

Визначення потреб у професійному навчанні Identifi cation of needs for professional training

Виконавчі органи місцевих рад Executive bodies of local councils

Вперше призначений на посаду державний 
службовець

Civil servant newly appointed to position in civil service

Всеукраїнські асоціації органів місцевого 
самоврядування

All-Ukrainian associations of local self-government 
authorities

Галузева рамка кваліфікацій Sector competency framework

Голова місцевої державної адміністрації Local state administration head

Депутат місцевої ради Local councillor

Державна служба Civil service

Державне замовлення State order

Державне управління Public administration

Державний замовник State customer

Державний службовець Civil servant

Загальна професійна програма General-purpose professional programme

Загальні потреби у професійному навчанні General needs for professional training

Загальнодержавний кваліфікаційний іспит National qualifi cation exam

Заінтересовані сторони Stakeholders

Заклади освіти Educational institutions

Замовники освітніх послуг Customers of training services

Індивідуальна програма підвищення рівня 
професійної компетентності

Individual professional development programme

Індивідуальні потреби у професійному навчанні Individual needs for professional training

Інститути громадянського суспільства Civil society institutions

Кар’єрне зростання Career advancement

Керівник державної служби Chief offi  cer of civil service

Меморандум безперервної освіти Європейської 
Комісії

European Commission’s Memorandum on Lifelong 
Learning

Місцева державна адміністрація Local state administration

Місцеве самоврядування Local self-government

Моніторинг та оцінювання якості освітніх послуг
Monitoring and evaluation of the quality of professional 
training services

Надавачі освітніх послуг Providers of professional training services

Накопичувальна система кредитів Credit accumulation system
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 Ukrainian English
Належне (добре) врядування Good governance

Національна рамка кваліфікацій National Competency Framework

Органи виконавчої влади Executive authorities

Органи державної влади State authorities

Органи місцевого самоврядування Local self-government authorities

Освітні інновації Educational innovations

Освітня програма підвищення кваліфікації In-service training programme

Освітньо-наукова програма Scientifi c educational programme

Освітньо-професійна програма Professional educational programme

Підвищення кваліфікації in-service training

Підготовка Education

Посадова особа місцевого самоврядування Local self-government offi  cial

Працівник органу місцевого самоврядування Local self-government employee

Програма міжнародної технічної допомоги International technical assistance programme

Професійна компетентність Professional competence

Професійне навчання Professional training

Професійний розвиток Professional development

Ринок освітніх послуг Market of professional training services

Самоосвіта Self-education

Саморегулівна професійна асоціація суб’єктів 
надання освітніх послуг

Self-regulatory professional association of entities 
rendering training services

Сертифікаційні програми Certifi cation programmes

Система підготовки, спеціалізації та підвищення 
кваліфікації

System of education, specialisation and in-service 
training

Система професійного навчання Professional training system

Служба управління персоналом HRM service

Службовець місцевого самоврядування  Local self-government servant

Спеціалізовані короткострокові навчальні курси Specialized short-term courses

Спеціальна професійна програма Special-purpose professional programme

Спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування»

Specialty «Public Management and Administration»

Стажування Conduct of probation

Стандарт освітньої діяльності з підвищення 
кваліфікації

Standard of in-service training

Стандарти вищої освіти Standards of higher education

Тематичні постійно діючі та короткострокові 
семінари

Thematic on-going and short-term seminars

Тренінги Trainings
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