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Ми раді представити другий 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 природних 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 інноваційних технологій і 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). 
 

  

Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 
“Агроосвіта” (НМЦ «Агроосвіта») - державна установа, що 
працює в сфері забезпечення науково-методичного та 
інформаційно-аналітичного супроводу реалізації державної 
політики в сфері аграрної освіти. Має відзнаку за вагомий 
внесок у розвиток аграрного сектора України в номінації: 

«Впровадження освітніх інноваційних технологій, спрямованих 
на підвищення рівня компетентності студентів профільних 
спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів України»

Основні напрями діяльності: комплексне забезпечення навчально-виховного процесу в 
навчальних закладах Мінагрополітики; організація розповсюдження видавничої продукції; 
організація та моніторинг якості підготовки фахівців у аграрних ВНЗ; наукові дослідження з питань 

розвитку аграрної освіти, виховання та розвитку творчого мислення студентської молоді; вивчення, 

узагальнення і пропаганда провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду, сприяння 
удосконаленню педагогічної майстерності науково-педагогічних та педагогічних працівників 
аграрних навчальних закладів; створення та забезпечення навчальних закладів дидактичними 
засобами навчання; організація та проведення загальноукраїнських і міжнародних заходів, 
спрямованих на розвиток творчих здібностей молоді і забезпечення здорового способу життя; 
координація та організація стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників; аналітично-

прогностичні та соціологічні дослідження у сфері галузевої освіти і ринку праці; координація та 
сприяння організації співпраці навчальних закладів Мінагрополітики і роботодавців, вивчення потреб 
ринку праці в системі АПВ і розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо сприяння 
працевлаштуванню випускників навчальних закладів Мінагрополітики; та ін. Входить до Асоціації 
європейських університетів наук про життя (ICA) і Всесвітнього консорціуму вищої освіти і наукових 
досліджень із сільського господарства (GCHERA) 

Контактна особа: Ольга Гетя, керівник кабінету міжнародних зв’язків, координатор проектів. 

Адреса: м. Київ, 03151, вул. Смілянська, 11; smcae@smcae.kiev.ua; тел. +38 044 2499404, факс: 

+38 044 2423566; http://www.agroosvita.com/  
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Другий навчальний візит до Аграрного Університету м. Ллейда (Іспанія), в рамках виконання 
проекту TEMPUS «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських 
університетах – QANTUS»  відбувся з 8 по 12 вересня 2014 року. 

Під час навчального візиту до Університету міста Ллейда учасники ознайомились з: 
національною рамкою кваліфікації Іспанії для навчання впродовж життя, кількістю кваліфікаційних 
рівнів, їх назвами, системами дескрипторів; загальною національною системою вищої освіти Іспанії 
(кількість циклів, ступені, періоди та траєкторія навчання); національною класифікацією освіти – 

структурою, галузями освіти та відповідністю їх Міжнародній системі стандартній класифікації освіти; 
системою забезпечення якості освіти; технологічною підтримкою процесу навчання та 
забезпеченням методичного та бібліографічного фонду; структурою та змістом курсів; 

впровадженням ЄКТС (ECTS); дистанційним доступом до навчально-методичних матеріалів; формами 
навчання, періодами навчання, обсягом в кредитах; процедурами присвоєння кваліфікацій вищої 
освіти та видачі документів про освіту; процедурою оформлення сертифікаційних документів про 
отримання відповідного статусу. Були отримані відповідні презентаційні матеріали та посилання в 
Інтернеті. 

 

   
 

15-16 жовтня 2014 р. на базі Одеської національної морської академії відбувся моніторинг 
Темпус- проекту №544524 «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для 
українських університетів», а також проведено координаційний семінар учасників проекту. 

У заходах взяли участь представники Національного Еразмус+ офісу в Україні: Ж.В. Таланова та 
О.Ю. Оржель. У ході моніторингу представники українських ВНЗ, які є партнерами Темпус-проекту 

№544524, звітували щодо результатів виконання першого етапу проекту. Відбулися інтерв’ю з 
командами та стейкхолдерами проекту, а також зустрічі з викладачами, представниками 
адміністративного персоналу, курсантами та студентами партнерських ВНЗ. Протягом другого дня 
зустрічі на координаційному семінарі було обговорено план заходів та подальші дії щодо 
забезпечення виконання проекту. 
 

 

27-28 листопада 2014 року на базі Варшавського університету наук про життя – SGGW (м. 
Варшава, Республіка Польща) відбулося засідання керівного органу проекту QANTUS. 

У засіданні взяли участь члени керівного органу проекту та їх асистенти, що представляли 
Варшавський університет наук про життя (проф. С. Ігнар, проф. Й. Мосіей, М. Текманська), 



Ягеллонський університет (проф. М. Франкович), Одеський державний екологічний університет 
(проф. С. Степаненко), Одеська національна морська академія (проф. В. Захарченко А. Шестакова). 

Членами керівного органу проекту були обговорені наступні питання: загальні підсумки роботи 
за перший рік проекту та ефективність роботи консорціуму; результати моніторингу проекту 

Національним Еразмус+ офісом в Україні; результати першого та другого навчальних візитів; 

завершення роботи та підготовка звітів по першому робочому пакету; загальні підходи до 
розроблення рамки кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище; організація 
софінансування проекту членами консорціуму; попереднє планування заходів на другий рік проекту. 

В рамках заходу також обговорювались та вирішувались поточні організаційні питання, 
зокрема: фінансова звітність з мобільності за перший рік проекту; підписання учасниками 
консорціуму Меморандуму про взаєморозуміння; підготовка до закупівель обладнання. 
 

    
 

28-30 травня 2014 року на базі Херсонського державного університету та Херсонського 
державного аграрного університету проведено засідання комісії з екології, охорони 
навколишнього середовища та збалансованого природокористування Науково-методичної 

Ради МОН України. 
У засіданні взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, 

громадських екологічних організацій, вищих навчальних закладів, зокрема Одеського державного 
екологічного університету, що є одним з виконавців проекту Єврокомісії ТЕМПУС «Рамка кваліфікацій 
в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів». 

На засіданні обговорювався широкий спектр проблем: остання редакція «Закону про вищу 
освіту»; розробка та впровадження Національної рамки кваліфікацій; нормативно-методичне 

забезпечення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах; стан розробки та 
затвердження Галузевих стандартів вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі 
спеціальностей екологічного напряму; концепція реалізації державної політики щодо освіти для 
сталого розвитку; підсумки других турів проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт за спеціальністю «Екологія і охорона навколишнього середовища», всеукраїнської 

олімпіади за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»; всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Екологічна безпека». Засідання 

широко висвітлювалось в регіональних засобах масової інформації. 
1 грудня 2014 року на базі ДУ НМЦ «Агроосвіта» відбулося засідання науково-методичної 

комісії з питань міжнародного співробітництва. 
На засіданні були присутні керівники та співробітники міжнародних відділів, проректори з 

міжнародних зв’язків ВНЗ Мінагрополітики України, представники НМЦ «Агроосвіта». З доповідями 
виступили: представниця офісу Еразмус+ в Україні Світлана Шитікова, представник Посольства 

Франції в Україні, радник з питань сільського господарства пан Ніколя Перрен, проректор з 
міжнародних зв’язків Полтавської державної аграрної академії О.О. Горб. Учасники засідання мали 
можливість ознайомитись з проектом ТЕМПУС «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє 
середовище для українських університетів», в якому беруть участь деякі аграрні ВНЗ. Керівник 
кабінету міжнародних зв’язків НМЦ «Агроосвіта» О.В. Гетя розповіла про мету, завдання та очікувані 
результати проекту. Крім того, представлено інформацію про роботу, яка уже була зроблена в 
рамках проекту, та про наступні кроки його реалізації. Було зазначено, що результати проекту, а 

саме галузеві рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища 

та збалансованого природокористування для України, нові навчальні курси та програми, результати 
досліджень та відвідування навчальних центрів будуть доступні для всіх ВНЗ Мінагрополітики. 

Учасники засідання виявили велику зацікавленість проектом, зокрема його реалізацією та 
майбутніми планами, і виказали сподівання на те, що результати даного проекту принесуть користь 
всім аграрним ВНЗ України. 

 

 

 Матеріали для першого 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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