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Ми раді представити четвертий випуск інформаційного бюлетеню проекту 
«Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для 

українських університетів». Наш проект стартував у грудні 2013 р. в рамках програми ЄС 

TEMPUS IV. Його мета полягає в підвищенні якості та актуальності вищої освіти в Україні і збільшенні 
конвергенції з розробками ЄС шляхом розроблення кваліфікаційних рамок. До основних завдань 
проекту належать: аналіз існуючих стандартів і методологій розроблення галузевих рамок 
кваліфікацій; розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище 
для українських вищих навчальних закладів; впровадження тренінг-курсів для викладачів з 
розроблення та імплементації нових навчальних програм, сумісних з галузевою рамкою кваліфікацій. 
Консорціум проекту складається з Варшавського університету природничих наук (Польща), який 

здійснює загальне керівництво проектом, Одеської національної морської академії (ОНМА), 
Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ), Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна (ХНУ), Національного університету біоресурсів і природокористування України 
(НУБіП), Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ), Білоцерківського національного 
аграрного університету (БНАУ), Уманського національного університету садівництва (УНУС), ДУ 
“Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних 
закладів “Агроосвіта”, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту екології Карпат НАН України, 

Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (Україна), 
Університету Павії (Італія), Університету природних ресурсів та природничих наук (Відень, Австрія), 
Університету Кобленц-Ландау (Німеччина), Ягеллонського університету (Польща), Університету 
Лейди (Іспанія), Університету Генуї (Італія), Асоціації європейських університетів наук про життя 
(Бельгія), Міністерства освіти і науки України, Спілки спеціалістів з міжнародних відносин Асоціації 
європейських університетів наук про життя (Бельгія). 
 

 

  

Департамент екології та природних ресурсів Одеської 
обласної державної адміністрації підпорядковується голові 

обласної державної адміністрації, а також є підзвітним та 
підконтрольним Міністерству екології та природних ресурсів 
України. 

 
Департамент у межах своїх повноважень забезпечує 

реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 

відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з 
відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), 
забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції 
радіаційної безпеки на відповідній території. 

На даний час бере участь в реалізації двох проектів, переможців другого конкурсу заявок в 
рамках Спільної операційної програми "Румунія - Україна - Республіка Молдова на 2007-2013 рр.", а 
саме: "Consolidation of the nature protected areas' network for biodiversity protection and sustainable 
development in the Danube Delta and Lower Prut river region – PAN Nature» і «Sustainable Tourism 

Development in the Lower Danube region of Ukraine, Moldova and Romania». 
 

Контактна особа: Ольга Карпенко, начальник управління екології; ecologodessa@ukr.net 
 
Адреса: 65032, м. Одеса, вул. Канатна, 83; тел.: +38(048) 728-35-42, факс: +38(048) 37-67-

90; е-mail:ecolog@odessa.gov.ua 
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Асоціація європейських університетів в галузі наук про 

життя (ICA) являє собою мережу з більш ніж 60 університетів з 
ЄС і сусідніх країн (Європейського простору вищої освіти, 
EHEA). Повне членство в даний час відкрите для всіх вищих 
навчальних закладів Європи, які спеціалізуються на науках 
про життя і входять у Болонський процес, у 46 країнах. 

Асоційоване членство відкрито для університетів за межами 
Європейського простору вищої освіти. 

 
Це некомерційна організація, метою якої є розробка узгоджених дій в галузі вищої освіти і 

наукових досліджень в сільському господарстві, лісництві, харчовій промисловості, охороні 

природних ресурсів, сільському розвитку та захисті навколишнього середовища. Місія ICA полягає в 

стимулюванні й підтримці своїх організацій-членів у розвитку європейського виміру в освіті та науці, 

шляхом розробки узгоджених дій і координації їх в глобальному масштабі, і представленні спільних 

інтересів своїх учасників на європейському рівні. Організація була створена у 1988 році в якості 

Interfaculty Committee Agraria (Міжфакультетського комітету аграріїв), в 1996 році її перетворено на 

Міжвузівську конференцію із сільського господарства і суміжних наук в Європі, та у 2002 році - на 

Міжвузівський консорціум із сільськогосподарських і суміжних наук в Європі. У 2006 році вона 

змінила свою назву на Асоціацію європейських університетів в галузі наук про життя - ICA. 

Веб-сайт: http://www.ica-ls.com/ 

 
   

    

 

  
 

З 8 по 14 листопада 2015 року відбувся навчальний візит представників українських 
організацій – членів консорціуму Темпус-проекту QANTUS до Ягеллонського університету в м. 
Краків (Польща). 

У навчальному візиті взяли участь національний координатор проекту проф. Захарченко В.М., 
Парменова Д.Г. (Одеська національна морська академія), Шаблій О.В. (Одеський державний 
екологічний університет), Некос А.Н. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), 
Мостовяк І.І. (Уманський національний університет садівництва), Глазунова О.Г. (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України), Іщенко О.Я. (Львівський національний 
аграрний університет), Димань Т.М. (Білоцерківський національний аграрний університет), Рибалко 

А.В. (Департамент вищої освіти МОН). 
Учасники візиту відвідали Центр екологічної освіти, факультети хімії та біології, музей та 

численні лабораторії Ягеллонського університету та взяли участь у семінарах з питань, що 
стосуються тематики проекту та Європейського простору вищої освіти. 

 
 

http://www.ica-ls.com/


Під час візиту відбувся обмін досвідом з польськими партнерами та були обговорені питання 
стосовно Національної рамки кваліфікацій Польщі, розроблення планових результатів навчання за 
освітніми програмами, впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, 
системи польської вищої освіти, розробки навчальних програм та організації навчального процесу в 

Ягеллонському університеті. 

 

   
 

 

 

Новини Варшавського університету природничих наук 
 
 Університет готується до святкування 200-річчя сільськогосподарської освіти в Польщі. 

Наступного травня виповниться 200 років з моменту створення Інституту агрономії в м. 

Маримонт, від якого походить Варшавський університет природничих наук. У 2015/16 
навчальному році 25000 студентів почали навчання, серед них майже 8 тисяч першокурсників. 

 23 серпня 2015 розпочалося навчання за магістерською програмою EnvEuro з екології – «Ґрунт, 
вода та біорізноманіття». Домашня сторінка: www.enveuro.eu. Це дворічна магістерська 
програма з екології, яка передбачає шість різних спеціалізацій: водні ресурси, грунтові ресурси і 
землекористування, екосистеми і біорізноманіття, вплив на навколишнє середовище, 

менеджмент навколишнього середовища та зміна клімату. Програма EnvEuro орієнтована на 
європейські та глобальні екологічні проблеми і їх розв'язання, і надає студентам все найкраще з 

екології від 4 провідних європейських університетів: Університет Копенгагену в Данії, 
Хоенхаймский університет в Німеччині, Шведський університет сільськогосподарських наук в 
Швеції та Університет природних ресурсів та природничих наук у Відні, Австрія. 
 

 

Новини Одеської національної морської академії 
 

 У вересні 2015 року в академії відбулося святкування 105-річного ювілею професора Сізова 
Віктора Григоровича. Напевно, мало знайдеться людей, загальний стаж роботи яких склав би 84 
роки. 53 з них Віктор Григорович Сізов віддав Одеської національної морської академії. Він вніс 
вагомий внесок у справу підготовки кадрів для морської галузі, виховання молодих вчених, в 
науково-технічний прогрес морського флоту. 

 16 листопада 2015 року Одеську національнальну морську академію відвідали представники 
програми НАТО “Удосконалення військової освіти” DEEP. Основна увага приділялася питанням 

опрацювання програм навчальних дисциплін та методиці їх викладання у вищих військових 
навчальних закладах. 

 24-25 листопада 2015 р. на факультеті ВМС пройшла науково-практична конференція 
“Напрямки удосконалення підготовки курсантів для Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України. Проблемні питання та шляхи їх вирішення”, в якій взяли участь також представники 
організацій-працедавців. 

Новини Одеського державного екологічного університету 
 

 В період з 16 по 18 червня 2015 р. в ОДЕКУ відбулась Міжнародна конференція молодих 
вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», за 
участю представників Бангладешу, Білорусі, Нідерландів, Швеції та США. 

 29 – 31 липня 2015 року на базі Університету відбувся Круглий стіл «Інноваційний університет 

та лідерство: перспективи розвитку», що проводили  професори Т.В. Фініков, Президент 
міжнародного благодійного Фонду "Міжнародний фонд досліджень освітньої політики", та Роберт 
Сухарський з Варшавського університету, Польща.   



 18-20 листопада 2015 р. на базі Університету відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, 
території  міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», за участю представників 
організацій-роботодавців. 

 

 
Новини Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 24 листопада на базі Університету відбулося розширене засідання ради Асоціації працівників 
аграрних навчальних закладів України «Агроосвіта», яке пройшло за участю голови Комітету з 
питань освіти і науки Верховної Ради України Лілії Гриневич, першого заступника Міністра освіти 

і науки України Інни Совсун, директора департаменту професійно-технічної освіти Міністерства 
освіти і науки України Вячеслава Супруна. На ньому обговорили впровадження Закону України 
«Про вищу освіту», законопроекти «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», 
«Про професійну освіту», виклики і можливі наслідки їх прийняття та інші нагальні освітянські 
питання. 

 9 грудня у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання, присвячені правовому 
забезпеченню реформ освіти України. На слуханнях виступив ректор Університету Станіслав 

Ніколаєнко. 
 11 грудня Університет приймав у своїх стінах президію Академії наук вищої школи України. На її 

розширеному засіданні виступили Президент академії Олександр Наконечний  та заступник 

міністра освіти і науки України, віце-президент академії Максим Стріха. Максим 
Віталійович підняв проблеми вітчизняної науки і освіти. Він зазначив, що на фінішну пряму 
вийшов новий Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», головна ідеологія 
якого: від науковця через наукову установу – до наукової системи. На переконання заступника 

міністра, цей важливий законодавчий документ поліпшить координацію наукової діяльності. 
 
 

Новини Львівського національного аграрного університету 

 У середу, 9 грудня 2015 року, відбулася перша робоча зустріч представників Студентської ради 
Львова з активними студентами міста щодо напрацювання критеріїв якості вищої освіти в Україні. 
До розробки критеріїв залучилися студенти різних вищих навчальних закладів Львова. 
Львівський національний аграрний університет представили студентські лідери: Олена Голіян, 

Ростислав Мазурак, Андрій Кріцький. 
 
 

Новини Уманського національного університету садівництва 

  
 19 листопада на засіданні Вченої ради факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин 

завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності доктор географічних наук Сергій Сонько 
презентував навчальний посібник «Екологічні основи збалансованого природокористування у 
агросфері» (за редакцією Сергія Сонька та Надії Максименко), авторами якого є науково-
педагогічні працівники кафедри: Сергій Сонько, Ольга Василенко, Олександр Дубін, 

Тетяна Пушкарьова, Ірина Суханова, Владислав Цигода. 

Новини Інституту модернізації змісту освіти 

 22 грудня в приміщенні Українського кризового медіа-центру (Хрещатик, 2, Український дім) 

відбувся прес-брифінг, організований Міністерством освіти і науки України та Інститутом 
модернізації змісту освіти. Під час заходу була представлена стратегія «нової школи», що є 
фундаментом реформи освіти, яку Уряд обрав основною реформою на 2016 рік. У заході взяли 

участь: Олег Дерев’янко, заступник міністра освіти і науки – керівник апарату, Наталія Вяткіна, 
директор Інституту модернізації змісту освіти та Марія Богуслав, керівник соціального проекту 
«Академія навичок».

 
 

 

 Матеріали для четвертого випуску 

бюлетеню проекту QANTUS підготовлені 

в Одеському державному  

екологічному університеті  

О.В. Шаблієм та К.Д. Гусєвою.  

Ваші матеріали для наступних випусків 

бюлетенів надсилайте за адресою:  

foreign-relations@osenu.org.ua 
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