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Актуальність цілей і завдань  

проекту 

 введення європейських стандартів та 
принципів забезпечення якості освіти з 
урахуванням вимог ринку праці до 
компетентностей фахівців; 

 забезпечення гармонізації норм 
законодавства у сфері освіти та соціально-
трудових відносин; 

 сприяння національному і міжнародному 
визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні; 

 налагодження ефективної взаємодії  

   сфери освітніх послуг та ринку праці. 
 





Відповідальні за робочими  

пакетами 

№ 
робочо

го 
пакету 

Назва робочого пакету 
Відповідальна 
особа, посада 

WP 2 
Аналіз існуючих стандартів і 
методологій розроблення галузевих 
кваліфікаційних рамок 

Лавров В.В., 
зав. каф., професор,  
голова НМК 
екологічного 
факультету 

WP 3 Створення навчальних центрів 
Олешко О.А., 
зав. каф., доцент 

WP 4 

Створення навчальних курсів з 
розроблення й реалізації нових 
навчальних програм, сумісних з 
рамкою кваліфікацій у сфері 
екології, охорони навколишнього 
природного середовища та 
збалансованого 
природокористування 

Димань Т.М., 
зав. каф., професор 

WP 5 Впровадження навчальних  курсів  
Димань Т.М., 
зав. каф., професор 

WP 7 
Розповсюдження результатів 
проекту 

Мельниченко О.М., 
декан екологічного 
факультету 



Робочий пакет 2 
 національна рамка кваліфікації  в країні; 

 національною системою вищої освіти (кількість циклів,  

     ступені, періоди та траєкторії навчання, структура,  

     управління якістю  університеті);  

 кваліфікації вищої освіти та документи про вищу освіту в   
     країні (процедури присвоєння кваліфікацій вищої освіти  
     та видачі документів про освіту);  

 плануванням результатів навчання в галузі наук про 
навколишнє середовище;  

 структура та зміст програм вищої освіти (за ступенями – 
бакалавр, магістр,  доктор);  

 структура та зміст курсів (навчальних дисциплін);  

 впровадження ECTS ; 

 дистанційний доступ до навчально-методичних матеріалів ;  

 форми навчання, графік навчального процесу, види  
     навчальних занять, контрольні заходами;  

 тренінги для викладачів університету. 



Віденьський Університет природних 

ресурсів та природничих наук - BOKU 



Матеріали для бази даних (BOKU) 

Автор Назва презентації 

Josef Glössl University of Natural Resources and Life Sciences, 

Vienna 

Willibald Loiskandl  BOKU Experiences with Implementation of Bologna 

Process 

Thomas 

Guggenberger  

Quality Management at BOKU 

Hubert Holzmann  Education and Programs 

Katrin Hasenhündl  Center for International Relations 

Alexandra Puchnyuk  Institute of Waste Management 

Herwig Waidbacher  Departmentof Water, Atmosphere and Environment 

Hubert Holzmann  Institute of Water Management, Hydrology and 

Hydraulic Engineering 

Thomas Ertl  Research at the Institute of Sanitary Engineering and 

Water Pollution Control 

http://qantus.osenu.org.ua/wp-content/uploads/page/2014/09/03-846/BOKU-Experiences-with-Implementation-of-Bologna-Process1.pdf
http://qantus.osenu.org.ua/wp-content/uploads/page/2014/09/03-846/Quality-Management-at-BOKU0.pdf
http://qantus.osenu.org.ua/wp-content/uploads/page/2014/09/03-846/Education-and-Programs1.pdf
http://qantus.osenu.org.ua/wp-content/uploads/page/2014/09/03-846/Center-for-International-Relations1.pdf
http://qantus.osenu.org.ua/wp-content/uploads/page/2014/09/03-846/Institute-of-Waste-Management.pdf
http://qantus.osenu.org.ua/wp-content/uploads/page/2014/09/03-846/Department-of-Water-Atmosphere-and-Environment.pdf
http://qantus.osenu.org.ua/wp-content/uploads/page/2014/09/03-846/Institute-of-Water-Management-Hydrology-and-Hydraulic-Engineering.pdf
http://qantus.osenu.org.ua/wp-content/uploads/page/2014/09/03-846/Research-at-the-Institute-of-Sanitary-Engineering-and-Water-Pollution-Control.pdf


Аграрний університет  

м. Льєйда (Іспанія, 8-12.09.2014)  



Матеріали для бази даних  (Льєйда) 

Director of Quality 

Office, Sra. Carme 

Sala 

 Presentation of the Quality Office 

1st part.Bologna and the EU General QF for HEIs. TUNNING 

2nd part. Bologna and the EU General QF in Spain (MECES) 

Study programmes indicators 

Dr. Francisca 

Santiveri 

Planning of Learning outcomes in the field of 

Environmental Sciences 

Elaboration of Study programs at the University 

Dr. Jorge Alcazar: 

 

Structure and content of courses 

The Sakai and MoodlePlatforms. The organization of the 

study process 

Dr. Narciso 

Pastor/Teresa Lopez 

ECTS Implementation, academic mobility and evaluation 

 

Dr. Cristina Vega European Standards for Quality and quality assessment 

Trainings of lecturers and developers of Study Programs: CE 

Sra. Ester Vidal:  Employability and prospective professional opportunities 

studies 





Робочий пакет 3 

 Ухвалено рішення вченої ради факультету про створення  
     тренінг-центру і затверджено план реалізації завдань 
проекту; 

 Виділено приміщення для обладнання центру; 

 Підібрано меблі для обладнання 16 робочих місць; 

 Здійснюється підведення мережі Інтернет до приміщення 
центру; 

 Підібрано групу потенційних постачальників обладнання, які  
     братимуть участь у тендері; 

 Із числа викладачів відібрано 4 “тренери”; 

 2 “тренери”  пройшли навчання в європейських 
університетах; 

 Прийнято рішення, що навчання пройдуть всі НПП  і 
аспіранти факультету (бл. 40 осіб). 

 



Робочий пакет 4 

 Участь у розробленні тренінг-курсів та методичних  

     матеріалів 

 січень 2015 – вересень 2015 

 березень 2015 – вересень 2015 

 



Робочий пакет 5 

 Участь у тренінгах за проектом 

  Проведення тренінг-курсів за визначеними 

дисциплінами на екологічному факультеті БНАУ 

 жовтень 2015 – червень 2016 

 листопад 2015 – липень 2016 

 



Робочий пакет 7 

 http://www.btsau.net.ua/uk/node/92 

 

http://www.btsau.net.ua/uk/node/92

