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Ми раді представити третій 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 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). 
 

  

Інститут екології Карпат створений згідно з 
постановою Президії НАН України № 275 від 22 жовтня 
1991 р. на базі Львівського відділення Інституту ботаніки 
ім. М. Г. Холодного НАН України, сформованого у 1974 р. з 
трьох відділів Державного природознавчого музею АН УРСР 
та відділу морфогенезу рослин цього інституту. 

 

Головним завданням Інституту є здійснення 
фундаментальних і прикладних досліджень з метою 
одержання нових наукових знань у галузях екології, 
екосистемології, геосоціосистемології, ботаніки, зоології, 
охорони природи, екоморфогенезу рослин і популяційної 
екології, сприяння науково-технічному прогресові та 

соціально-економічному й духовному розвиткові 
суспільства. 

Інститут екології Карпат є державною науковою установою Національної академії наук України і 
входить до складу Відділення загальної біології НАН України. 

 
Контактна особа: Микола Павлович Козловський, Директор Інституту.  
 
Адреса: вул. Козельницька 4, м. Львів, 79026, Україна; ecoinst@mail.lviv.ua;  

тел.+38322707430, факс: +38322707430; http://www.ecoinst.org.ua  
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З 31 березня по 1 квітня 2015 р. у м. Відень (Австрія) на базі Університету природних ресурсів 
та наук про життя (University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU) проходила координаційна 
нарада (загальні збори) консорціуму проекту 544524-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES. У роботі наради 
взяли участь партнери проекту з вищих закладів освіти та інших освітніх й професійних установ з 
Австрії, Італії, Німеччини, Польщі, Бельгії та України. 

Координатор проекту проф. Стефан Ігнар у своєму виступі підбив підсумки першого року 
реалізації проекту.  

Протягом двох засідань були заслухані презентації європейських партнерів щодо галузевих рамок 
кваліфікацій, останніх тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, розглянуті основні 

здобутки українських партнерів, зокрема Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ), 
Одеської національної морської академії та Харківського національного університету ім. Каразіна, а 

також вирішувалися адміністративні питання проекту, організаційні аспекти менеджменту та 
планування. 

Проведена зустріч надихнула консорціум на подальшу плідну роботу. 
 

 

 

22 квітня у м. Варшава було проведене робоче засідання 
Координаційної ради проекту з обговоренням поточних питань 
виконання проекту.  

 

 

23 – 24 квітня представники Консорціуму проекту QANTUS взяли 

участь у Міжнародній конференції: «Кваліфікації для ринку праці. 

Галузеві рамки кваліфікацій як новий інструмент управління 
компетентностями», що була організована Польським Інститутом освітніх 
досліджень (IBE) у Варшаві. 

Конференція була присвячена обговорення наступних питань: 
- розроблення галузевих рамок кваліфікацій, проблеми та виклики; 
- ролі Галузевих рамок кваліфікацій у розвитку неформальної освіти; 

 

- ролі стейкхолдерів та галузевих організацій у розроблені галузевих рамок кваліфікацій; 

- ролі галузевих рад з кваліфікацій та компетентностей; 
- інших питань, що стосуються управління кваліфікаціями. 

Консорціум проекту QANTUS на конференції представляли проф. С. Ігнар (координатор проекту), 
ректор ОДЕКУ проф. С.М. Степаненко, проректор ОНМА В.М. Захарченко (національний координатор 
проекту) та начальник відділу університетської освіти Міністерства освіти і науки України А.В. Рибалко. 
Під час конференції проф. В.М. Захарченко була зроблена доповідь «QANTUS Project: SQF for the 

environmental science in the context of development of Qualifications Frameworks in Ukraine» щодо 
реалізації завдань проекту та відбулося її детальне обговорення. 

 

 

   
 

З 25 по 29 травня 2015 року відбувся навчальний візит представників українських організацій 

– членів консорціуму Темпус-проекту QANTUS до партнерських університетів Італії. Учасники візиту 
відвідали університет м. Генуя і університет м. Павія та взяли участь у семінарах з питань, що 

стосуються тематики проекту та Європейського простору вищої освіти. 



В університеті м. Генуя семінари проводили керівник служби міжнародних зв’язків Анжело 
Мусайо, професор Вінченцо Бьянко, професор Альфредо Скварцоні та доктор Моніка Пенцо. 

В університеті м. Павія семінари проводили координатор програми Erasmus Mundus Міхаела 
Кобеллі та проф. Марія Конфалоніері. 

В університеті м. Павія було організовано зустріч учасників візиту з українськими студентами, що 
навчаються в університеті. 

Під час візиту відбувся обмін досвідом з італійськими партнерами та була зібрана інформація, що 
стосується Національної рамки кваліфікацій Італії, розроблення планових результатів навчання за 
освітніми програмами, впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, 
забезпечення якості вищої освіти, та інша корисна інформація, необхідна для виконання завдань 
проекту. 
 

 

14-15 травня 2015 р. на базі Уманського національного університету садівництва проведено 
сумісне засідання Комісії з екології, охорони навколишнього природного середовища та 
збалансованого природокористування НМР МОН України і консорціуму проекту 544524 «Qualifications 
Framework in Environmental Science at Ukrainian Universities / Рамка кваліфікацій у сфері наук про 
навколишнє середовище в українських університетах» (QANTUS) за участі представників ВНЗ, які 
готують фахівців зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування». 
Після вітального слова ректора Уманського національного університету садівництва проф. 

О.О.Непочатенко учасники заслухали доповідь В.М. Захарченка, координатора української частини 

проекту, члена Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні, проректора 
Одеської національної морської академії, про розробку рамки кваліфікації у галузі “Environmental 
Science” в рамках проекту QANTUS. 

Результати опитування роботодавців щодо компетентностей у сфері екології, охорони навко-

лишнього природного середовища та збалансованого природокористування представила Г.В. Тітенко, 
декан екологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

Із доповідями, присвяченими розробці попередніх варіантів галузевої рамки кваліфікацій у сфері 
екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування, 
виступили голова комісії, ректор ОДЕКУ С.М. Степаненко та учений секретар комісії, декан еколого-
економічного факультету ОДЕКУ О.Г. Владимирова. 

 

   
 
 

 

 Матеріали для третього 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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