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Ми раді представити п'ятий 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). 
 

 

  

Варшавський університет природничих наук 
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW-WULS) 
є найстарішим сільськогосподарським навчальним 
закладом в Польщі та одним із перших у світі. В даний 
час університет складається з 13 факультетів, на яких 

навчаються близько 25000 студентів. Вони можуть 
вибирати з 33 дисциплін і 61 спеціальності. Наукові 
дослідження та освітня діяльність охоплюють всю 
сферу наук про життя, а також гуманітарні науки, 
туризм і рекреацію, інформаційні технології та 
економетрику. Декілька дисциплін пов'язані з 
дослідженням навколишнього середовища, у т.ч. 

техноекологія, що викладається на факультеті 
Цивільного будівництва та технічної екології. 

Викладання в SGGW-WULS повністю побудоване на принципах Болонського процесу. Досвід 
університету з успішного реформування та інтеграції в європейський освітній та науково-дослідний 
простір може бути особливо корисним для університетів-партнерів. Також SGGW-WULS має великий 
досвід роботи в програмі Tempus, включаючи координацію або участь у більш ніж 30 проектах. 

 

Контактна особа: Професор Стефан Ігнар, завідувач кафедрою гідротехніки; 
s.ignar@levis.sggw.pl  

 

Адреса: вул. Новоурсиновська, 166, м. Варшава 02-787, Польща; тел.: + 48 22 59 35 270, + 48 
22 59 310 00, факс: + 48 22 59 35 273, + 48 22 59 310 87; http://www.sggw.pl/  
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10 – 11 березня 2016 року на базі Варшавського університету наук про життя 

(Республіка Польща) відбулося засідання координаційного комітету Темпус-проекту QANTUS. 

У засіданні взяли участь члени координаційного комітету: проф. С. Ігнар, координатор проекту 
(Варшавський університет наук про життя); проф. В. Захарченко, координатор діяльності 

українських партнерів (Національний університет «Одеська морська академія»); проф. М. 
Франкович (Ягеллонський університет); проф. С. Степаненко (Одеський державний екологічний 
університет), Г. Тітенко (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). 

Участь у заході взяли також проф. С. Чернишенко (Університет Кобленц-Ландау); М. Текманська 
(Варшавський університет наук про життя); А. Шестакова (Національний університет «Одеська 
морська академія»). 

Координаційний комітет проекту розглянув наступні питання: загальні підсумки роботи за 

другий рік проекту та ефективність роботи консорціуму; результати подання звіту про виконання 
задач першого етапу проекту; стан розроблення рамки кваліфікацій у сфері наук про навколишнє 
середовище для українських університетів та необхідні подальші заходи; стан розроблення тренінг-
курсів для розробників освітніх програм та необхідні подальші заходи; софінансування проекту 
членами консорціуму; підготовка до закупівель обладнання для українських партнерів за рахунок 
гранту ЄС; фінансова звітність з мобільності за другий рік проекту; попереднє планування заходів на 

наступний рік проекту. В рамках заходу також обговорювались інші поточні організаційні питання. 

 
 

   
 

 

30 – 31 травня 2016 року на базі Ягелонського університету (м. Краків, Республіка 
Польща) відбулося засідання Координаційного комітету проекту QANTUS. 

У засіданні взяли участь члени Координаційного комітету проекту проф. С. Ігнар (Варшавський 
університет наук про життя – SGGW), проф. М. Франкович (Ягеллонський університет), проф. С. 
Степаненко (Одеський державний екологічний університет), проф. В. Захарченко (Одеська 
національна морська академія), проф. Г. Тітенко (Харківський національний університет), а також 
інші учасники консорціуму: проф. Л. Чмєларц, Д-р А. Адамськи, О. Федачинська, проф. Г. Сточель 

(Ягелонський університет), М. Текманська (Варшавський університет наук про життя – SGGW), О. 
Шаблій (Одеський державний екологічний університет), А. Шестакова (Одеська національна морська 
академія). 

Основні питання, що обговорювались: проект Рамки кваліфікацій у галузі наук про навколишнє 
середовище; проекти розроблених тренінг-курсів; виконання робочого плану та продовження 
терміну проекту; со-фінансування проекту; заходи щодо закупівлі обладнання; планування 

подальших заходів проекту. інші організаційні питання поточної діяльності. 
Під час засідання відбулася зустріч з нещодавно обраним керівником хімічного факультету 

Ягелонського університету Петром Кустровськи, на якій обговорювались питання розвитку 
міжуніверситетського співробітництва. 

 
 
 



 

   
 

12 лютого 2016 року на базі Одеського державного екологічного університету 
відбулась розширена нарада робочої групи з робочого пакету WP2 «Розроблення Рамки кваліфікацій 
у сфері наук про навколишнє середовище», за участю національного координатора проекту проф. 
В.М. Захарченка, проректора Національного університету «Одеська морська академія». 

В ході наради були ухвалені проекти складових Рамки кваліфікацій у сфері наук про 

навколишнє середовище, а саме – проекти описів кваліфікацій першого, другого та третього рівнів 
вищої освіти. Зазначені проекти ухвалені з максимально можливим на цьому етапі врахуванням 
пропозицій партнерів. Також, були усунуті виявлені дублювання та суперечливі тексти. 

Проекти описів кваліфікацій оприлюднені на веб-сайті проекту QANTUS для широкого 
обговорення. 

29 квітня 2016 року в Одеському державному екологічному університеті відбулася Розширена 
нарада робочої групи з робочого пакету WP2. 

В ході наради було ухвалено проект повного тексту Рамки кваліфікацій в галузі наук про 
навколишнє середовище. Прийнято рішення про винесення проекту на громадське обговорення. 

 

  

 

   
  

16 червня 2016 р. на базі Одеського державного екологічного університету відбувся 
семінар в межах WP4 проекту TEMPUS QANTUS на тему: «Розроблення тренінг-курсів для 
перепідготовки науково-педагогічних працівників ВНЗ». 

Учасники методологічного семінару у складі представників партнерських університетів проекту: 
Захарченко Вадим Миколайович, Парменова Дана Георгіївна (Національний університет «Одеська 

морська академія»), Степаненко Сергій Миколайович, Сафранов Тимур Абісалович, Владимирова 
Олена  Геннадіївна, Польовий Анатолій Миколайович, Хохлов Валерій Миколайович, Чугай Ангеліна 
Володимирівна, Шаблій Олег Віталійович (Одеський державний екологічний університет), Тітенко 
Ганна Валеріївна (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Кректун Богдан 

Васильович (Львівський національний аграрний університет), Пушкарева-Безділь Тетяна 
Миколаївна, Слободяник Галина Яківна (Уманський національний університет садівництва), Рибалко 
Юлія Володимирівна (Національний університет біоресурсів та природокористування України), 

обговорили стан розроблення тренінг-курсів, що передбачені робочим пакетом WP4 (Development of 
training courses on developing and implementing new study programmes compatible with QF in 
Environmental Science) проекту TEMPUS QANTUS. 



 

      
 

 

   
 

14-16 квітня 2016 року в м. Київ, у приміщенні Національного центру ділового та культурного 
співробітництва «Український дім» (вул. Хрещатик, 2) Міністерством освіти і науки України спільно з 
Національною академією педагогічних наук України та Товариством “Знання” України було 
проведено ХХІХ Міжнародну спеціалізовану виставку «Освіта та кар’єра – 2016». 

Експозицію Одеського державного екологічного університету на виставці представляли О.В. 
Шаблій, начальник відділу міжнародного співробітництва та О.Ю. Салабаш, секретар відділу. Серед 

інших експонатів на стенді ОДЕКУ відвідувачі мали можливість ознайомитись із постером, який 
відображає основні завдання проекту 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка 
кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів», склад 
консорціуму, навчальні візити українських освітян до партнерських ВНЗ у країнах ЄС, а також 
найважливіші досягнення міжнародного колективу у спільному виконанні завдань проекту. 

За підсумками конкурсів виставки у відповідних номінаціях, експертне журі 

нагородило ОДЕКУ гран-прі в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки», а 
також почесним званням «Лідер міжнародної діяльності». 

 

       
 

Крім того, співробітниками ОДЕКУ розроблено флаер за проектом 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-
TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських 
університетів». 

 

 

 Матеріали для п'ятого 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 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0Byl7Dgg7sssYOU9tMlJhcmJSTEE/view?usp=sharing
mailto:foreign-relations@osenu.org.ua

