
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І  

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

Проект TEMPUS QANTUS  

 

НУБіП України у проекті  

"Рамка кваліфікацій в галузі  

наук про навколишнє середовище  

для українських університетів" 



НУБіП України примає активну участь у досягненні ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУ TEMPUS QANTUS: 

 

- Аналіз існуючих стандартів і методологій розроблення кваліфікаційних рамок у сфері екології, 

охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування. 

- Розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього 

природного середовища та збалансованого природокористування. 

- Навчальні курси з розроблення та впровадження нових навчальних програм, сумісних з 

рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та 

збалансованого природокористування. 



Навчально-наукові інститути  
НУБіП України 

     -  Природничо-гуманітарний; 

– Рослинництва та ґрунтознавства; 

– Тваринництва та водних біоресурсів; 

– Лісового і садово-паркового господарства; 

– Земельних ресурсів та правознавства; 

– Охорони природи і біотехнологій; 

– Якості і стандартизації продовольства  

     і харчових технологій; 

– Бізнесу; 

– Технічний; 

– Енергетики і автоматики; 

– Післядипломної освіти; 

– Ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції 
тваринництва; 

– Український навчально-науковий інститут 
інформаційного і телекомунікаційного забезпечення 
агропромислової та природоохоронної галузей 
економіки. 



Науково-дослідні інститути  
базового закладу  НУБіП  України: 

– Державного регулювання та дорадчої діяльності в агропромисловій 
і природоохоронній галузях; 

– Інформаційно-телекомунікаційних технологій в агропромисловій і 
природоохоронній галузях; 

– Науко во-дослідний та проектний інститут стандартизації і 
технологій екобезпечної та органічної продукції; 

– Український НДІ сільськогосподарської радіології; 
– Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК (в статусі 

НДІ); 
– Природничих і гуманітарних наук; 
– Біотехнологій в рослинництві та якості продукції рослинництва; 
– Біотехнологій у тваринництві і рибництві та якості продукції; 
– Лісівництва та декоративного садівництва; 
– Землекористування та правового регулювання майнових і 

земельних відносин; 
– Екобіотехнологій та біоенергетики; 
– Здоров'я тварин; 
– Економіки і менеджменту агропромислового виробництва; 
– Техніки і технологій; 
– Електроенергетичних систем. 

 



Факультети НУБіП України 
1. Агробіологічний 
2. Захисту рослин 
3. Технології  виробництва і переробки продукції тваринництва 
4. Рибогосподарський 
5. Ветеринарної медицини 

6. Екології і сталого розвитку 
7. Біотехнології 
8. Лісогосподарський 
9. Садово-паркового господарства і  ландшафтної архітектури 
10. Інженерії агробіосистем 
11. Конструювання та дизайну машин і систем природокористування 
12. Енергетики і автоматики 
13. Комп’ютерних наук та економічної кібернетики 
14. Землевпорядкування 
15. Юридичний 
16. Педагогічний 
17. Економічний 
18. Аграрного менеджменту 
19. Харчових технологій та управління якістю продукції АПК 
20. Підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців агропромислової і 

природоохоронної галузей 
 
 



Ступенева підготовка в НУБіП України 

Кандидат наук 

Магістр 

 
Спеціаліст 

 
Бакалавр 

Молодший 
спеціаліст 

 
ДОКТОР НАУК 





Організаційні заходи,  
що реалізовані НУБіП України в рамках проекту 

1. Створено координаційну  

робочу групу для роботи за 

міжнародним проектом QANTUS 

 (наказ №19 від 14.01.2014 р.); 

2. Створено робочу групу для реалізації цілей і 

 завдань проекту QANTUS  

(Розпорядження №26 від 26.04.2014 р.); 



Створення спеціальної сторінки  

та постійне інформування                                      

про хід проекту на сайту НУБіП України 



3. Створено робочу групу 

відповідальних осіб за робочими 

пакетами проекту QANTUS 

(Розпорядження №56 від 10.07.2014 р.); 

 

4. Затверджено склад робочих груп 

відповідно до робочих пакетів проекту 

QANTUS  

(Розпорядження №63                      від 

12.08.2014 р.); 

 

5. Розроблення планів  

заходів для виконання  

завдань за робочими  

пакетами 

(Розпорядження № 87  

від 07.10.2014 р.) 

 

Організаційні заходи,  
що реалізовані НУБіП України  

в рамках роботи  у проекті 



Прийнято участь у одному координаційному  візиті до Варшавського університету 

наук про життя 

Заходи, що реалізовані НУБіП України  

в рамках проекту 

Перша координаційна зустріч з 13 по 16 квітня 2014 року в м. Варшава 



Заходи, що реалізовані НУБіП України  

в рамках проекту 

Другий навчальний візит з 6 по  

13 вересня 2014 року в м. Ллейда 

Прийнято участь у двох  навчальних візитах 



Створено тренінг-центр проекту QANTUS (ауд. 222 корп.17); 

Результати, які досягнуті в НУБіП України  

в рамках проекту 



- Проведено організаційний семінар з виконання завдань проекту 

Результати, які досягнуті в НУБіП України  

в рамках проекту 



Результати, які досягнуті в НУБіП України  

в рамках проекту 

- Проведено семінар за результатами навчального візиту до Відня; 

- Проведено семінар за результатами навчального візиту до Ллейди 



Дякую за увагу! 


