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Актуальність проекту 

• План розвитку ХНУ імені 
В.Н.Каразіна на 2010-2020 рр. 
(затверджений Конференцією 
трудового колективу 14.10.2010 р.) 

http://www.univer.kharkov.ua
/docs/polozhennya/program2
010-2020nw.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

• План роботи  екологічного  
факультету 
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Пріоритетні напрями діяльності 
 
І. Підвищення результативності і якості наукових досліджень та 
інноваційної діяльності 
ІІ. Підвищення якості та інтернаціоналізація навчального процесу 
ІІІ. Подальша інтеграція у європейський та світовий науково-
освітній простір 
ІV. Розвиток соціокультурної та виховної функцій університету 
V. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. 
Інформаційне забезпечення 
навчально-виховного процесу та наукових досліджень 
VІ. Розвиток соціально-економічної сфери, соціальна підтримка 
співробітників і осіб, які 
навчаються. Забезпечення безпечних і сприятливих умов праці і 
навчання 
VІІ. Посилення кадрового потенціалу університету 



Діяльність та результати 

за звітній період 

(грудень 2013 р. – вересень 2014 р.) 
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WP1 - Аналіз існуючих стандартів і 

методологій розроблення галузевих 

кваліфікаційних рамок 

• Створена робоча група проекту (розпорядження 
№4301/491-1 від 16.01.2014 р.), визначено 
відповідальних за кожний Робочий пакет та 
затверджено План роботи робочої групи 

• Проведено аналіз системи освіти у Австрії та Іспанії 

• Існуюча українська Рамка кваліфікацій була 
використана при складанні галузевих стандартів 
освіти 
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WP3 - Створення навчальних центрів  

• Розпорядженням 4301/523 від 18.06.2014 р. створено 
Тренінговий центр 

• Виділена кімната для Центру 

• У виділеній кімнаті зроблено ремонт 

• Два представника університету прийняли участь у 
двох тренінгових семінарах (Австрія та Іспанія) 

• Готуються рекомендації до структури інформаційної 
бази 
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WP4 - Створення та 

впровадження навчальних курсів  
• Взяли участь у визначенні переліку цільових 

груп, які будуть навчатися у Центрі 

• Учасники проекту пройшли підвищення 
кваліфікації та мають навички роботи у 
Moodle 
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WP6 - Контроль якості  

• До складу групи з контролю якості входить 

представник ХНУ імені В.Н. Каразіна – 

Тітенко Г.В. (лідер команди) 



WP7 - Розповсюдження результатів 

проекту 
• 22 квітня 2014 р. проведено інформаційно-

методичний семінар за проектом 

 

• 9 жовтня 2014 р. проведено семінар (у формі 

вебінару) «Європейський досвід організації 

навчального процесу на прикладі Університету 

природних ресурсів та наук про життя (Австрія) 

та Університету Ллейди (Іспанія)»  
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Сторінка проекту  
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http://www-ecology.univer.kharkov.ua/uk/information/2014-03-19-11-58-51/-tempus/2 



Зв’язок проекту 

• Проект Темпус 

“Удосконалення освіти 

в галузі екологічного 

менеджменту»,  

2009 - 2012  
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Зв’язок проекту 

• З іншими проектами, які реалізуються на 
екологічному факультеті:  
– Проект ReSET Регіональні семінари з 

покращення викладання «Управління 
глобальними змінами в навколишньому 
середовищі»  

– Проект Британської ради “Альтернативна 
енергетика: освіта та наука” 

– Проект Британської ради “Добуток та 
використання нетрадиційних вуглеводнів” 

 

• З іншими структурами університету – 
Центр електронного навчання 
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Дистанційне навчання 

Проект Темпус “Рамка кваліфікацій  

в галузі наук про навколишнє середовище в українських 

університетах -  QANTUS” – Моніторингова зустріч,  

м. Одеса (15/10/2014 р.) 

 

•Здійснюється дистанційне забезпечення навчальних 

дисципліни з підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106  

«Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» (1 та 2 курс) 

•Підвищення кваліфікації на курсах “Технології 

дистанційної освіти у ВНЗ” ЦДО ХНУ  

імені В.Н. Каразіна – 31 

•Розроблено дистанційних дисциплін – 

23, в т.ч. 9 (1 курс – 100%) + 14 (2 курс – 88%) 

•Подано на сертифікацію – 11.  

•www.dist.karazin.ua  

 
 

http://www.dist.karazin.ua/


Діяльність, яка планується до 

кінця року 

• Проведення   XVII Міжнародної науково-практичної 

конференції “Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування: 

освіта – наука – виробництво – 2014” із секцією, яка 

присвячена проекту  
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Видання зареєстровані в системі 
Open  Journal   Systems     (OJS). 
Сайт  журналів   відкритий, індексується  пошуковими  системами,  
зареєстрований  у  відповідних  каталогах  і  є доступним всім 
користувачам Інтернету.  
 

В 2014 р. буде подано до видавництва Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна (1 ном.) та Людина та 
довкілля: проблеми неоекології (1 ном.) 

http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology http://journals.uran.ua/ludina_dov  



Діяльність, яка планується до 

кінця року 
• Готуються до публікації у фаховому виданні 2 статті 

 

• Розробка пропозицій до інформаційної бази проекту 

 

• Розробка  рекомендацій до переліку компьютерного 
та мультимедійного обладнання 

 

• Участь у підготовці проекту Національної рамки 
кваліфікацій 

 

• Участь у робочих нарадах за проектом 
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Діяльність, яка планується до 

кінця року - WP4 

• Розробка плану діяльності за пакетом WP4 

• Підготовка проектів шаблонів до розробки тренінг-
курсів та методичних вимог до їх створення (до WP4)  
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• Проведення веб-семінару 
для обговорення шаблонів, 
методичних вимог та плану 
діяльності за пакетом WP4 
– грудень 2014 р. 

 




