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13. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ / TERMS 
 

 

1 professional education професійна освіта 

2 higher establishments ВНЗ 

3 issue (matter) питання 

4 be faced стикатися з 

5 external independent testing ЗНО 

6 distribution розподіл  

7 appropriate відповідний  

8 licensing ліцензування  

9 evaluation оцінка  

10 international recognition міжнародне визнання  

11 wide specialized training широко спеціалізована освіта  

12 ability to get new skills здатність отримувати нові 
навички 

13 narrow specialized training  вузько спеціалізована освіта 

14 technological changes  технологічні зміни 

15 professional activity професійна діяльність 

16 mobility мобільність  

17 bologna process болонський процес 

18 be disciplinary oriented бути дисциплінарно 

орієнтованим 

19 occur = happen відбуватися  

20 two-cyclic training = two 

level education 

двоступенева освіта 

21 leadership skills лідерські якості 

22 PhD кандидат наук 

23 success-oriented education освіта орієнтована на успіх 

24 thesis  дисертація  

25 success-motivation  мотивація досягнення успіху 

26 credit-module system  кредитно-модульна система  

27 analytical abilities  аналітичні якості 

28 graduate from university  закінчити університет 

29 scientific research наукове дослідження 

30 graduator випускник  

31 rating system  рейтингова система  

32 enter the university вступати в університет 

33 requirement = demand вимога 
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34 establish встановлювати  

35 Indicator = index  показник  

36 labor market ринок праці 

37 reflect відображати  

38 major головний, основний  

39 accreditation акредитація  

40 have high level of flexibility мати високий рівень гнучкості 

41 make decisions приймати рішення 

42 basic основний  

43 rapid changes  швидкі зміни 

44 attractiveness of education  привабливість освіти 

45 expanding зростаючий  

46 circumstances обставини  

47 under the influence of  під впливом 

48 provide employment for 

graduators 

запроваджувати 

працевлаштування 

випускникам 

49 group-working abilities  здатність працювати в команді 

50 international cooperation міжнародне співробітництво 

51 grades transferring  перенесення балів  

52 diploma defense  захист диплома 

53 get Bachelor Degree отримати ступінь бакалавра  

54 post graduate institution  аспірантура  

55 master degree ступінь магістра  

56 pass exams  складати іспити  

57 innovative methods of 

education 

інноваціні методи навчання 

58 informational-receptive інформаційно-рецептивний 

59 reproductive репродуктивний 

60 problem studying проблемне навчання 

61 research methods дослідніцькі методи 

62 action learning ситуативно-дієве навчання 

63 project learning проєктне навчання 

64 mentoring супровід 

65 integration education інтегративне навчання 

66 professional training of 

economists 

професійна підготовка 

економістів 

67 Branch standard of Higher 

Education 

галузевий стандарт вищої 

освіти 

68 competence компетенція 
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69 Board of Standards for 

Training, Performance and 

Instruction 

Міжнародний департамент 

стандартів для навчання, 

досягнення та освіти 

70 self-fulfillment самореалізація 

71 humanitarian training  гуманітарна підготовка  

72 natural-scientific and general 

economic training  

природничо-наукова та 

загальноекономічна підготовка 

73 implement the strategy реалізовувати стратегію 

 


