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1) Важливість проекту для українських університетів, які 

здійснюють підготовку фахівців за напрямом підготовки 

«Екологія, охорона навколишнього природного 

середовища та збалансоване природокористування». 

2) Важливість проекту для Одеського державного 

екологічного університету як базового ВНЗ за напрямом 

«Екологія, охорона навколишнього природного 

середовища та збалансоване природокористування» 

та поки що єдиним ВНЗ в Україні, який веде підготовку 

за всім спектром спеціальностей цього напряму від 

молодшого спеціаліста до PhD 



• Робоча група за пакетом №1 «Аналіз існуючих 
стандартів і методик розробки галузевих рамок 
кваліфікацій (ГРК) в галузі екології» - щоквартальні 
наради, починаючи з 3 січня 2014 року. Тематика нарад: 

1) обговорення співставлення галузі  (спеціальності) 
“Environmental Sciences” з існуючим напрямом 
підготовки «Екологія, охорона навколишнього 
природного середовища та збалансоване 
природокористування». Основа – проект 
Національної стандартної класифікації освіти в 
Україні (НАПН) 

 





6. Національному агентству із забезпечення якості 

вищої освіти протягом шести місяців з дня його утворення 

сформувати і подати на затвердження центральному 

органу виконавчої влади у сфері освіти і науки єдиний 

перелік спеціальностей на засадах поєднання чинного 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, з 

чинним переліком спеціальностей, за якими проводиться 

захист дисертацій на здобуття наукових ступенів 

кандидата наук і доктора наук, присудження наукових 

ступенів і присвоєння вчених звань, взявши за основу 

останній. При цьому чинні спеціальності вважати 

спеціалізаціями, які розробляються та затверджуються 

безпосередньо вищими навчальними закладами і не 

підлягають затвердженню державними органами. 



• Робоча група за пакетом №1 «Аналіз існуючих 
стандартів і методик розробки галузевих рамок 
кваліфікацій (ГРК) в галузі екології» - тематика нарад: 

2) результати вивчення підходів до формування 
стандартів вищої освіти та навчальних планів 
підготовки в галузі екології в Університеті 
природних ресурсів та наук про життя (Відень, 
Австрія) та Університеті Ллейда (Іспанія), до яких 
здійснювалися робочі візити у 2014 році 

 



• Робоча група за пакетом №1 «Аналіз існуючих 
стандартів і методик розробки галузевих рамок 
кваліфікацій (ГРК) в галузі екології» - тематика нарад: 

3) співставлення вищезазначених підходів із затвер-
дженими у встановленому порядку галузевими 
складовими стандарту вищої освіти на освітньо-
кваліфікаційних рівнях «бакалавр» та «магістр» за 
спеціальностями напряму підготовки «Екологія …», а 
також з розробленою та впровадженою з 2012 року 
в університеті докторською (PhD) програмою 
підготовки аспірантів за науковою спеціальністю 
11.00.11. 



• Подальші кроки: 

1) затвердження нового переліку спеціальностей в 
Україні; 

2) співставлення галузі “Environmental Sciences” з 
однією чи двома спеціальностями з нового переліку; 

3) на підставі висновків та доробок робочої групи 
пакету №1 «Аналіз існуючих стандартів і методик 
розробки галузевих рамок кваліфікацій (ГРК) в галузі 
екології» та вже розроблених в України галузевих 
складових стандарту вищої освіти розробка галузе-
вого стандарту вищої освіти за новою спеціальністю 
“Environmental Sciences” 



ДЯКУЮ ВСІХ ЗА УВАГУ! 


