ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES

Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє
середовище для українських університетів
(поточний звіт)

Одеса, 15 жовтня 2014 р.

АКТУАЛЬНІСТЬ








Актуальними питаннями для Одеської національної
морської академії є:
Методологія розроблення рамок кваліфікацій;
Впровадження компетентністного підходу у стандарти
вищої освіти та освітні програми;
Підготовка викладацького складу з питань розроблення
нових освітніх програм та курсів на основі
компетентністного підходу;
Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;
Впровадження ЄКТС
Особливої актуальності питання набувають у контексті
імплементації нового Закону України “Про вищу освіту”
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ЗАХОДИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ










організаційний та методичний супровід роботи українських
партнерів в рамках робочого пакету WP8 «Управління
проектом» (постійно);
участь у координаційній нараді партнерів проекту у
Варшавському університеті наук про життя 14 – 15 квітня
2014 р.;
участь у навчальному візиті до Університету природних
ресурсів та наук про життя м. Відень (Австрія) з 30 червня по
04 липня 2014 р.;
участь у навчальному візиті до Університету м. Лейда
(Іспанія) з 8 по12 вересня 2014 р.;
поширення інформації;
інші організаційні заходи з забезпечення виконання завдань
проекту.
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РОЗПОРЯДНІ ДОКУМЕНТИ

1. Наказ ректора ОНМА від 03 липня 2014 р. № 257 “ Про організацію роботи за
міжнародним проектом QANTUS”
2. Розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи від 11 липня 2014 р. № 32
“Про організацію робіт в рамках проекту 544524-TEMPUS-1-2013-1-TEMPUS-SMHESQANTUS “
3. Розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи від 29 липня 2014 р. № 33
“Організаційні питання в рамках проекту QANTUS “
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РОБОЧА ГРУПА ПРОЕКТУ
Наказ ректора ОНМА від 03 липня 2014 р. № 257 “ Про
організацію роботи за міжнародним проектом QANTUS”







Захарченко В.М., проректор з науково-педагогічної
роботи, координатор проекту;
Бортняк В.В., начальник навчально-методичного відділу;
Шестакова А.С., спеціаліст відділу зовнішньоекономічних
зв'язків;
Бандурка В.Ф., головний бухгалтер.
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РОБОЧІ ПАКЕТИ
Участь у робочих групах з реалізації робочих пакетів
№
робочого
пакету

Назва робочого пакету

Відповідальна особа

WP 2

Elaboration of Qualifications Frameworks in the area of
Захарченко В.М.
Environmental Science

WP 3

Capacity building - creation of training centers

WP 4

Development of training courses on developing and
implementing new study programmes compatible with QF in Приходько К.О.
Environmental Science

WP 5

Implementation of training courses on developing and
implementing new study programmes compatible with QF in Приходько К.О.
Environmental Science

WP 7

Dissemination

Бортняк В.В.

Бортняк В.В.
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ОТРИМАНІ ПОТОЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ









За звітній період була здобута інформація щодо:
Національних рамок кваліфікацій Австрії та Іспанії;
Методики планування результатів навчання та
розроблення освітніх програм на основі
компетентністного підходу;
Впровадження ЄКТС в європейських університетах;
Внутрішнього забезпечення якості в університетах;
Організації навчального процесу в європейських
університетах;
Систем дистанційного доступу до навчальних матеріалів
тощо
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ










Здійснюється систематизація та аналіз здобутої інформації з
метою подальшого використання;
Удосконалюються компоненти освітніх програм, пов’язаних з
природокористуванням, екологією та охороною навколишнього
середовища;
Здійснено інформування та розпочато навчання викладачів
розробленню нових освітніх програм та курсів на основі
компетентністного підходу;
Матеріали впроваджуються у навчальні дисципліни «Вища
освіта України та Болонській процес», «Охорона праці в
галузі», «Безпека життєдіяльності» та «Основи екології»;
Розпочато удосконалення внутрішньої системи забезпечення
якості академії;
Удосконалюється система дистанційного доступу до
навчальних матеріалів в академії.
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НАСТУПНІ КРОКИ








Розроблення галузевої рамки кваліфікацій
Закупівля обладнання та облаштування навчального
центру
Подальше вивчення практики та досвіду європейських
партнерських університетів
Розроблення навчальних курсів для підготовки
розробників освітніх програм та курсів (навчальних
дисциплін)
Організація навчання у навчальних центрах
Поширення результатів проекту та набутого досвіду на
інші галузі освіти
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ОЧІКУВАННИЙ ЕФЕКТ








Удосконалення освітніх програм та курсів (начальних
дисциплін);
Регулярне навчання / підвищення кваліфікації
викладачів та розробників освітніх програм та курсів;
Розроблення і впровадження нових навчальних програм
та курсів на основі компетентністного підходу;
Трансфер досвіду з розроблення кваліфікаційних рамок на
інші галузі освіти;
Удосконалення внутрішньої системи якості.
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ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ






Семінар для викладачів та адміністративного
персоналу за поточними результатами проекту
(8 жовтня 2014 р.);
Обговорення напрацьованих матеріалів та зібраної
інформації на засіданнях Науково-методичної ради
академії, Методичних радах факультетів та на
засіданнях кафедр;
Формування Інтернет-сторінки проекту на сайті
академії
http://tempus-prj.onma.edu.ua/index.php?qantus_ua
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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