
 
ПРОЕКТ 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-

SMHES 
"Рамка кваліфікацій в галузі наук про 

навколишнє середовище для українських 
університетів" 

 

ДУ «НМЦ «Агроосвіта» - один із 
учасників проекту: цілі, мета та 

очікувані результати від реалізації 
проекту  



Участь в проекті 
• участь в координаційному семінарі в Польщі, де були зазначені 

цілі проекту, створені робочі групи, обговорено хід реалізації 
проекту та очікувані результати.   

• Візит до університету м. Ллейда(Іспанія), де учасники проекту 
ознайомились з діяльністю університету, отримали інформацію 
щодо планування навчального процесу та очікуваних 
результатів дисциплін екологічного напрямку.  

• поширення інформації щодо ходу проекту та його результатів 
шляхом розміщення матеріалів на інтернет-сторінці організації 
та можливість доступу до Інтернет-сайту проекту. 

 



Актуальність участі в проекті 

• ДУ «НМЦ «Агроосвіта» – це державна 
установа, метою якої є інформаційно-
аналітичне забезпечення діяльності вищих 
навчальних закладів Мінагрополітики 
України. 

• «Агроосвіта» – це своєрідний місток між 
аграрними навчальними закладами та 
Міністерством. 

  

 



Екологія у ВНЗ Мінагрополітики 
ВНЗ Мінагрополітики, яки не є учасниками проекту, але в яких вивчають 
екологію: 

- Житомирський національний агроекологічний університет (факультет 
екології) 

- Подільський держаний агро-технічний університет( напрям , ф-т 
агрономії) 

- Таврійський державний агротехнологічний університет  

- (ф-т агротехнологій та екології) 

- Херсонський ДАУ (напрям, ф-т рибного господарства та 
природокористування) 

- Вінницький НАУ (напрям, ф-т агрономії) 

 

 

 

 

 

 



           Екологія у ВНЗ Мінагрополітики 
- Полтавська ДАА (ф-т агротехнологій та 
екології) 

- Сумський НАУ (напрям, ф-т агротехнологій та 
природокористування) 

- Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. 
С.З.Гжицького (ф-т харчові технологій та 
екологія). 

 



 Цілі проекту пов'язані 

         з основними  напрямками діяльності ДУ 
«НМЦ «Агроосвіта» 

 
• Покращення якості вищої аграрної освіти; 
• Розробка стандартів, навчальних планів, 

тренінгів; 
• Написання та публікація підручників, 

довідників, навчальних посібників, атласів для 
студентів та викладачів ВНЗ Мінагрополітики; 

• Розробка та запровадження електронних 
посібників; 

• Розповсюдження інформації щодо 
педагогічних інновацій, методів навчання, 
наукових досліджень тощо.  
 
 



 
Потреби викладачів екології аграрних ВНЗ  
• Вивчення кращого зарубіжного досвіду  та 

запровадження в українських аграрних ВНЗ  начальних 
планів та програм практик  для спеціальностей 
екологічного напрямку 

• Можливість відвідати курси (тренінги) по створенню 
електронних посібників з екології 

• Доступ до віртуальних екологічних лабораторій 

• Можливість відвідати тренінги по створенню віртуальних 
екологічних лабораторій 



Наші пропозиції 
• На базі Агро-Екологічного Центру ПДАА, 

який був утворений в результаті реалізації 
проекту Темпус Таціс  «Створення Агро-
Екологічного Центру в Полтавській області»,  
створити Тренінговий Центр для викладачів 
екології в аграрних ВНЗ. Це буде прикладом 
сталості реалізації проектів Темпус в 
екологічному напрямку.  



Дякую за увагу! 


