
Харківській національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Екологічний факультет

544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES 
Qualifications Frameworks for 
Environmental Studies at Ukrainian 
Universities:поточна діяльність та результати 
станом на 30 березня 2015 р.

Vienna - 2015



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
 Взято участь у опитуванні та аналізі сучасних вимог 

роботодавців до фахівців екологів з метою підготовки 
адекватної та якісної галузевої рамки кваліфікацій. Участь у 
підготовці відповідного аналітичного звіту.   

Проект Темпус “Рамка кваліфікацій 
в галузі наук про навколишнє середовище в українських 

університетах -  QANTUS”







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

Проект Темпус “Рамка кваліфікацій 
в галузі наук про навколишнє середовище в українських 

університетах -  QANTUS”



WP7 - Розповсюдження результатів 
проекту

 Проведено три інформаційно-методичні семінари за 
проектом 

 Проведено семінари (у формі вебінарів) «Європейський 
досвід організації навчального процесу на прикладі 
Університету природних ресурсів та наук про життя 
(Австрія) та Університету Ллейди (Іспанія)» 

Проект Темпус “Рамка кваліфікацій 
в галузі наук про навколишнє середовище в українських 

університетах -  QANTUS”



http://www-ecology.univer.kharkov.ua/uk/news/1/348

WP7 - Розповсюдження 
результатів проекту
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WP7 - Розповсюдження 
результатів проекту



        Web - cторінка проекту 

Проект Темпус “Рамка кваліфікацій 
в галузі наук про навколишнє середовище в українських 

університетах -  QANTUS”

http://www-ecology.univer.kharkov.ua/uk/information/2014-03-19-11-58-51/-tempus/2



Створення та впровадження навчальних курсів

Work plan (WP4, WP5)

4.1.1 Developing of training courses  (14 – 22 month)

4.1.2 Developing of course materials (16 – 22 month)

5.1.1 Implementation of training courses (23 – 31 month)

5.1.2 Evaluation of training courses (24 – 32 month)



Робоча група (WP 4)  

Розробка тренінг-курсів з підготовки та впровадження нових 
навчальних програм, які є сумісними з Рамкою 
кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище

Тітенко Г.В 
Приходько К.О.
Сафранов Т.А.
Рибалко Ю.В.
Хірівський П.Р.
ДиманьТ.М.
Слободяник Г. Я.



Training courses 
(draft)

Obligatory and elective 
courses (general courses)

Obligatory and elective 
courses (professional courses)

Reformation of Higher Education 
and Qualifications Frameworks

Environmental Safety

Business-orientation of 
Ecological education (eco – 
business) 

Environmental Risk

Modern pedagogical art Best Environmental Management 
Practices

IT component of Ecological 
education

………….

Professional foreign language ………….
………….. …………
…………. …………
to be continue to be continue 



544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES 
Qualifications Frameworks for Environmental Studies 
at Ukrainian Universities 

Structure of training courses 
(draft)

 1. Aim and objectives.
 2. Learning outcomes and competencies.
 3. Domains knowledge and Understanding.
 4. Intellectual  and Practical Skills.
 5. Programme overview, timing and credit 

requirements. 
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