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Ми раді представити шостий 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, Національного університету «Одеська морська академія» (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). 
 

 

  

Ягеллонський університет є найдавнішим 
університетом у Польщі (засн. у 1364 р.). Сьогодні має 
15 факультетів, що охоплюють всі галузі природничих, 
гуманітарних, соціальних та медичних наук. 
Університет входить до Коїмбрської групи і Утрехтської 

мережі та співпрацює з вузами у всьому світі. 
Навчання ведеться за трьома рівнями: бакалавр, 

магістр та доктор філософії, відповідно до принципів 
Болонського процесу. 

Екологія є одним з важливих напрямків наукових 
досліджень та освіти в Ягеллонському університеті. 
Навчальна програма з охорони навколишнього 

середовища була створена як міждисциплінарна в 
1993 році двома факультетами – Факультетом хімії і 
Факультетом біології та наук про Землю, що стало 
першою екологічною програмою в Польщі. 

Програма навчання базується на хімії і біології, проте включає в себе також елементи фізики, 
математики, інформатики, права, економіки, медицини, хімічного машинобудування, містобудування, 

архітектури та гуманітарних наук. Пропонується дві спеціалізації - хімія навколишнього середовища 
та екологічна біологія. 

Контактна особа: Д-р Люціан Хмєларж, проректор з навчальної роботи; 
Lucjan.Chmielarz@uj.edu.pl   

 

Адреса: вул. Голебія, 24, м. Краків, 31-007, Польща; тел.: +48-12-6631143, факс: +48-12- 

4223229; www.uj.edu.pl   
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6 – 8 грудня 2016 року на базі Варшавського університету наук про життя – SGGW 
(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. В. 

Захарченко (Національний університет «Одеська морська академія», національний координатор 

проекту), проф. С. Степаненко (Одеський державний екологічний університет), проф. Г. Тітенко 
(Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), а також М. Текманська (Варшавський 
університет наук про життя – SGGW), А. Шестакова (Національний університет «Одеська морська 
академія»). 

Основні питання, що обговорювались: остаточна версія Рамки кваліфікацій у галузі наук про 
навколишнє середовище; завершення розроблення тренінг-курсів; виконання робочого плану; со-
фінансуваня проекту; заходи щодо закупівлі обладнання; планування подальших заходів проекту; 

інші організаційні питання поточної діяльності. 
 
 

 
 

Представники польських та українських ВНЗ – партнерів за проектом QANTUS взяли участь у 
методичній конференції «Охорона довкілля в природничих науках» 

 

   
 

6-8 вересня 2016 р. в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща), в контексті реалізації програми 
заходів щодо розповсюдження результатів проекту 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES, представники 
польських та українських ВНЗ – партнерів за проектом QANTUS взяли участь у роботі XXIV Польської 
національної методичної конференції «Охорона довкілля в природничих науках». 

Професор Стефан Ігнар з Варшавського університету наук про життя (SGGW), координатор проекту 
QANTUS, розповів присутнім про роль міжнародних проектів у розвитку навчання в галузі охорони довкілля, на 
основі досвіду кафедри гідротехніки SGGW та хімічного факультету Ягеллонського університету. Професор Марек 
Франкович (Ягеллонський університет) виступив із доповіддю щодо значення екологічних навичок для сталого 
розвитку університету та реалізації міжнародних проектів у цьому напрямі. Проф. Вадим Захарченко, проректор з 
науково-педагогічної роботи Національного університету «Одеська морська академія», національний 
координатор проекту QANTUS від України, розповів про розробку та перспективи впровадження рамки 
кваліфікацій в галузі екології та охорони довкілля в українських університетах (Презентація). Доповідь, 
присвячену огляду стану та перспектив розвитку професійної вищої екологічної освіти в Україні, представили 
професор Сергій Степаненко, ректор Одеського державного екологічного університету, та Олег Шаблій, 
начальник відділу міжнародних зв’язків Університету. 

Крім того, українська делегація провела зустрічі з керівництвом Ягеллонського університету та Університету 

прикладних наук у м. Тарнів, в ході яких обговорювалися плани щодо розвитку українсько-польських 
двосторонніх відносин з метою подальшої розробки спільних навчальних програм, наукових досліджень та 
організаційного співробітництва. 

 
 
 



    
 

25-27 жовтня 2016 року Одеський державний екологічний університет презентував досягнення за 
проектом TEMPUS QANTUS на Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та IV 
Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu», що проводилися Міністерством 
освіти і науки України спільно з Національною академією педагогічних наук України та Компанією «Виставковий 
Світ» в м. Київ, у Київському Палаці дітей та юнацтва. 

Експозицію ОДЕКУ на заході представляли співробітники відділу міжнародних зв’язків Катерина Гусєва та 
Лідія Попова. Відвідувачам виставки демонструвалися презентації, буклет і банер, присвячені досягненням 
консорціуму проекту 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES (QANTUS) за програмою TEMPUS IV. 

За підсумками Форуму ОДЕКУ нагороджено Дипломом лауреата конкурсу І ступеня в номінації «Інновації з 
інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури» та Дипломом за активну участь в 
інноваційній освітній діяльності. Ректор Сергій Миколайович Степаненко нагороджений Подякою за 
впровадження інноваційних технологій для підвищення якості освітнього процесу. 

 

   
 

Семінар-Helpdesk для команд-виконавців проектів Темпус IV (м. Київ, Україна)  
 

16 листопада 2016 року в рамках Національного тижня програми Еразмус+ в Україні, Національний 
Еразмус+ офіс в Україні, Міністерство освіти і науки України, Виконавче агентство з питань освіти, 
аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) у співпраці з Представництвом ЄС в Україні та організаційної 
підтримки Національного університету Києво-Могилянської академії, провели Cемінар-HelpDesk для українських 
команд-виконавців проектів Темпус IV. 

Під час семінару виконавці проектів отримали інформацію з перших вуст – від Джулії Моро та Ани Рамон, 
проектних менеджерів ЕАСЕА-Брюссель, щодо підготовки фінансової звітності для подання до ЕАСЕА документації 
з відповідними підтверджуючими та супровідними документами. Учасники мали можливість обмінятись досвідом, 
отримати відповіді на запитання щодо особливостей роботи з документами, проведення аудиту тощо. 

У заході взяли участь: національний координатор Темпус-проекту QANTUS проф. В. Захарченко 
(Національний університет «Одеська морська академія») та О. Шаблій (Одеський державний екологічний 
університет). 
 

   
 

Семінар «Розбудова потенціалу вищої освіти в Структурних проектах Темпус та Еразмус+:  
актуальні результати» (м. Київ, Україна) 

 

17 листопада 2016 року в рамках Національного тижня програми Еразмус+ в Україні, у Міністерстві освіти і 
науки України відбувся щорічний семінар «Розбудова потенціалу вищої освіти в Структурних проектах Програм 
ЄС ТЕМПУС та ЕРАЗМУС+: актуальні результати» (23 проекти, 2010-2019 рр.), ініційований Міністерством освіти і 



науки України та проведений у співпраці з Національним Еразмус+ офісом в Україні, Національною командою 
експертів ЄС з реформування вищої освіти та за підтримки Виконавчого агентства з питань освіти, 
аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА, Брюссель). 

Мета заходу: презентація актуальних результатів Структурних проектів щодо розвитку потенціалу вищої 
освіти представниками вищих навчальних закладів України Міністерству освіти і науки України, Виконавчому 
агентству та Національному Еразмус+ офісу в Україні, а також обговорення питань щодо запровадження цих 
результатів на національному рівні за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національних експертів з 
реформування вищої освіти Програми ЕРАЗМУС+. 

Проф. В. Захарченко, Національний координатор проекту QANTUS, член Національної команди експертів з 
реформування вищої освіти, взяв участь у заході та презентував актуальні результати проекту QANTUS, а також 
взяв участь у експертному обговоренні результатів інших структурних проектів. Також у заході взяв участь 
О.Шаблій (Одеський державний екологічний університет). 
 

    
 

  
 

17 – 19 листопада 2016 року в м. Київ, у приміщенні Національного центру ділового та культурного 
співробітництва «Український дім» відбулась ХХХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра 
– День Студента 2016», організована Міністерством освіти і науки України спільно з Національною академією 
педагогічних наук України та Товариством “Знання” України. 

Експозицію Одеського державного екологічного університету представляли співробітники відділу 
міжнародних зв’язків А.А. Гамаюн та М.І. Коритнюк. Відвідувачі виставки мали можливість ознайомитися із 
флаером, презентаціями та банером, що відображали роль Університету та досягнення міжнародного колективу у 
спільному виконанні завдань проектів Європейської Комісії 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES 
(QANTUS), за програмою TEMPUS IV. 

За підсумками конкурсів виставки у відповідних номінаціях, ОДЕКУ нагороджено гран-прі в номінації 
«Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки». 

 

   
 

 

 Матеріали для шостого 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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