
6. Програми та документальне підтвердження міжнародного академічного 

обміну та/ або участі у міжнародній мобільності здобувачів вищої освіти на 

ОНП; 

 

Уманський національний університет садівництва має певні напрацювання у 

міжнародному академічному обміні. Зокрема діють наступні програми 

1. Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні розпочала 

новий конкурсний рік. 
(https://foreign.udau.edu.ua/ua/novini/stipendii-programi-im.-fulbrajta-novij-konkursnij-vidbir-na-

2021-2022-akademichnij-rik.html) 

До початку карантину ми встигли побувати в декількох містах та університетах Києва, 

Дніпра, Мелітополя, Запоріжжя, Черкас, Умані, Харкова, Краматорська, Бахмута, 

Слов'янська з презентаціями Програми. З початку березня Офіс Фулбрайта працює 

дистанційно, але продовжує пошук потенційних учасників та працює з новими 

конкурсантами. 

Перші з фулбрайтівських конкурсних відборів відбуватимуться вже у травні та червні цього 

року. 

До 16 травня 2020 року Офіс Програми академічних обмінів імені Фулбрайта приймає 

анкети на конкурс Fulbright Graduate Student Program - cтипендії на навчання в 

американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра.  

У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ: 

 http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html. 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни. 

До 1 червня 2020 року Програма ім. Фулбрайта приймає заявки на конкурс Fulbright 

Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program на 2021-2022 академічний рік -

 стажування з викладання української мови (асистенція американським викладачам) в 

університетах/коледжах США тривалістю дев'ять місяців: 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html 

На сторінках останнього фулбрайтівського вісника  - онлайн-версії та у форматі PDF (у 

приєднанні) можна знайти інформацію про стипендіатів 2019-2020, котрі перебувають у 

США за цими програмами. 

Всі зацікавлені можуть звертатися до нашого офісу: 

Координатор програми - Інна Бариш: ibarysh@iie.org; student.ukraine@iie.org 

Асистенти програми - office.ukraine@iie.org 
 

2. Уманський НУС бере активну участь у виконанні проекту TEMPUS 

Викладачі кафедри проф.Сонько С.П., доц.Василенко О.В., доц.Суханова І.П. 

не лише підготували і видали в рамках цього проекту навчальний посібник 

Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері: 

навчальний посібник./за редакцією С.П.Сонька та Н.В.Максименко. / Х.: ХНУ 

імені В.Н.Каразіна, 2015.- 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека 

еколога». Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол №5 від 27.04.2015). 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2462, але й брали активну участь у 

семінарах з присутністю  закордонних партнерів. 

https://foreign.udau.edu.ua/ua/novini/stipendii-programi-im.-fulbrajta-novij-konkursnij-vidbir-na-2021-2022-akademichnij-rik.html
https://foreign.udau.edu.ua/ua/novini/stipendii-programi-im.-fulbrajta-novij-konkursnij-vidbir-na-2021-2022-akademichnij-rik.html
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Проект TEMPUS - трансєвропейська програма мобільності для навчання в університетах 

Уманський НУС став співвиконавцем проекту 544524-2013-PL-SMHES) 

 

Уманський НУС став співвиконавцем проекту 544524-

2013-PL-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian 

Universities» ("Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських 

університетів"). 

Акронім (коротка назва проекту): "QANTUS" 

Дата початку проекту: 01.12.2013 

  

 Координатор (головний менеджер) проекту: 

Проф. Стефан Ігнар, завідувач кафедри гідротехніки Варшавського університету наук про 

життя, Республіка Польща 

Контакти: 

тел.: + 48 22 593 52 70; факс: + 48 22 593 52 73; е-адреса: stefani@levis.sggw.pl 

 Координатор проекту від України: 

Проф., д.т.н. Захарченко Вадим Миколайович, проректор з науково-педагогічної 

роботи Одеської національної морської академії 

Контакти: тел.: +38 048 728 31 57; факс: +38 048 728 31 57; e-адреса: zvn@onma.edu.ua 

Мета проекту: 

Мета проекту полягає в підвищенні якості та актуальності вищої освіти в Україні і 

збільшенні конвергенції з розробками ЄС шляхом розроблення кваліфікаційних рамок. 

Цілі проекту: 

1. Аналіз існуючих стандартів і методологій розроблення кваліфікаційних рамок у сфері 

екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого 

природокористування. 

2. Розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього 

природного середовища та збалансованого природокористування. 

3. Навчальні курси з розроблення та впровадження нових навчальних програм, сумісних з 

рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища 

та збалансованого природокористування. 

mailto:stefani@levis.sggw.pl
mailto:zvn@onma.edu.ua
http://www.tempus.org.ua/
http://qantus.osenu.org.ua/


Напрями діяльності за проектом: 

1. Аналіз існуючих стандартів і методологій розроблення галузевих кваліфікаційних 

рамок. 

2. Розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього 

природного середовища та збалансованого природокористування для України. 

3. Створення навчальних центрів. 

4. Створення та впровадження навчальних курсів з розроблення й реалізації нових 

навчальних програм, сумісних з рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони 

навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування. 

5. Контроль якості. 

6. Розповсюдження результатів проекту. 

7. Управління проектом. 

Очікувані результати: 

1. Рамка кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та 

збалансованого природокористування для українських університетів. 

2. Створенні навчальні центри в університетах-партнерах. 

3. Розроблені та впровадженні навчальні курси. 

4. Веб-сайт проекту. 

5. Звіти та інші публікації за результатами проекту. 

Учасники проекту (партнери): 

 Варшавський університет наук про життя, Республіка Польща 

 Одеська національна морська академія, Україна 

 Одеський державний екологічний університет, Україна 

 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна 

 Національний університет біоресурсів та природокористування України, Україна 

 Львівський національний аграрний університет, Україна 

 Білоцерківський національний аграрний університет, Україна 

 Уманський національний університет садівництва, Україна 

 Державна установа "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта", Україна 

 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Україна 

 Інститут екології Карпат НАН України, Україна 

 Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 

Україна 

 Університет Павії, Італія 

 Університет природних ресурсів та природничих наук, Відень, Австрія 

 Університет Кобленц-Ландау, Німеччина 

 Ягеллонський університет, Республіка Польща 

 Університет Лейди, Іспанія 

 Університет Генуї, Італія 

 Асоціація європейських університетів наук про життя, Бельгія 

 Міністерство освіти і науки України, Україна 

 Спілка спеціалістів з міжнародних відносин Асоціації європейських університетів наук 

про життя, Бельгія 

Методичне забезпечення: 

Матеріали 

 Національний освітній глосарій: вища освіта 

 Національна рамка кваліфікацій 

 Аналітичний звіт за результатами опитування роботодавців 

http://www.sggw.pl/
http://www.onma.edu.ua/
http://www.odeku.edu.ua/
http://www.univer.kharkov.ua/
http://www.nubip.edu.ua/
http://lnau.lviv.ua/
http://www.btsau.kiev.ua/
http://www.udau.edu.ua/
http://www.agroosvita.com/
http://www.agroosvita.com/
http://www.iitzo.gov.ua/
http://www.nas.gov.ua/en/Structure/dgb/iec
http://ecology.odessa.gov.ua/
http://ecology.odessa.gov.ua/
http://www.unipv.eu/site/en/home.html
http://www.wau.boku.ac.at/ihlw.html
http://www.uni-koblenz-landau.de/
http://www.uj.edu.pl/
http://www.udl.es/
http://www.unige.it/
http://www.ica-europe.info/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.ica-europe.info/iroica/
http://www.ica-europe.info/iroica/
https://foreign.udau.edu.ua/assets/files/docs/quantus/national_glos.zip
https://foreign.udau.edu.ua/assets/files/docs/quantus/national_frame.zip
https://foreign.udau.edu.ua/assets/files/docs/quantus/report_stakeholder-survey_11-09-2017-1.pdf


 Розроблення рамок кваліфікацій в Україні: аналітичний звіт 

 Розроблення і впровадження рамок кваліфікацій та стандартів вищої освіти у сфері наук 

про навколишнє середовище в Україні: аналітичний огляд 

 Проект опису кваліфікацій першого рівня вищої освіти 

 Проект опису кваліфікацій другого рівня вищої освіти 

 Проект опису кваліфікацій третього рівня вищої освіти 

 Проект Рамки кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище 

 

Нарада з питань реалізації завдань проекту TEMPUS-QANTUS у Варшаві 

Учасники наради обговорили низку питань стосовно заключного етапу реалізації проекту: з 

розробки “Рамки кваліфікацій у галузі наук про навколишнє середовище для українських 

університетів” 

 

Навчальний візит Уманського НУС до Варшави 

Відбувся навчальний візит представників українських організацій — членів консорціуму Темпус-

проекту “Рамка кваліфікацій у галузі наук про навколишнє середовище для українських 

університетів” до Варшавського університету наук про життя (Республіка Польща) 

 

  

 

https://foreign.udau.edu.ua/assets/files/docs/quantus/zvit_qf_draft_24.03.2015.pdf
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