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НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕМПУС‐ОФІС В УКРАЇНІ 

Коротка назва проекту:  НТО в Україні (National Tempus‐Office in Ukraine) 
Тривалість проекту:      березень 2009 – грудень 2010 
Програмa фінансування ЄК: 

Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства
Цільова група: 
Вищі навчальні заклади, студенти, викладачі, науковці, державні та недержавні організації  
Отримувач гранту та виконавець проекту:  

ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку»
Національний  Темпус‐офіс  в  Україні  покликаний  сприяти  Європейській  Комісії  та 
національним органам влади в реалізації Програми Темпус,  а  також  інших програм,  які 
фінансуються з бюджету ЄС і спрямовані на модернізацію та реформування вищої освіти в 
Україні 
Національний  Темпус‐офіс  в  Україні  здійснює  координацію  взаємодії  між 
Представництвом  ЄС  в  Україні,  Міністерством  освіти  і  науки  України,  Європейською 
Виконавчою  агенцією  з  питань  освіти,  аудіовізуальної  продукції  та  культури, 
відповідальною  за  впровадження  Програми  Темпус,  Генеральним  Директоратом 
Європейської Комісії з питань освіти та культури, ВНЗ, іншими зацікавленими сторонами, 
залученими  до  реформування  вищої  освіти  в  Україні,  пропагування  принципів 
Болонського процесу, поширення інновацій в організації навчального процесу ВНЗ 
Діяльність: 
*Проведення Інформаційних днів Програми Темпус, заходів з питань Болонського процесу
*Підтримка Національної команди експертів з реформування вищої освіти України 
*Презентації програм ЄС у сфері вищої освіти: Темпус, Еразмус Мундус, ім. Жанa Моне 
*Заходи щодо конкурсного відбору проектів 
*Надання консультацій потенційним і дійсним учасникам Програми Темпус 
*Проведення моніторингу діючих проектів Темпус 
*Співпраця з Національними представництвами Програми Темпус (в країнах‐членах ЄС) 
та Національними Темпус‐офісами (в країнах‐партнерах) 
Очікувані результати: 
*Матеріали  про  стан  формування  та  реалізації  освітньої  політики  в  Україні,  про  хід  і 
результати реформ у сфері вищої освіти, зокрема у межах Болонського процесу 
*Матеріали щодо розвитку освітньої політики за участі Національної команди експертів з 
реформування вищої освіти у співпраці з МОН і ВНЗ 
*Звіти за результатами моніторингу проектів Темпус 
*Активізація  участі  українського  суспільства  в  освітніх  проектах  ЄС  та  поширення 
інформації про результати діючих проектів 
Контакти: 
Світлана Шитікова – директор; Олена Оржель – координатор; Жанна Таланова – менеджер 
Телефон : +38 044 3322645  Телефон/ факс:  +38 044 2866668 
Е‐адреса: tempus@ilid.org.ua  Web‐site: www.tempus.org.ua 
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Опис проектів програми Темпус IV ( 1‐й конкурс) 
 

 
 

Удосконалення трициклової 
системи освіти за спеціальністю  
«Соціальна робота» в шести 
європейських країнах 

№ 144562 – TEMPUS – 2008 – UK ‐ JPCR    

Коротка назва проекту: ACES 
 (Advancing the Three Cycle System in Social Work Education in Six European Countries) 
Тривалість проекту:       січень 2009 – січень 2012 

Програма фінансування ЄК:  
Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту програми Темпус:    € 1 114 787 

Цільова група: 
Вищі  навчальні  заклади,  викладачі,  студенти,  науковці,  соціальні  працівники,  споживачі 
послуг, державні соціальні служби, державні службовці, неурядові організації 
Отримувач гранту:  
Університет Шефілд Халем, Великобританія 
Контакти: +44 (0)114 225 5615 / 5680 
Е‐адреса: m.doel@shu.ac.uk 

Відповідальна особа: 
Марк Доел, PhD, професор, Центр 
досліджень у сфері охорони здоров’я та 
соціального забезпечення 

Консорціум: 
 Університет Шефілд Халем, 
Великобританія 

 Державний університет м. Тбілісі, Грузія 
 Університет Любляни, Словенія 

 Вільнюський педагогічний університет, 
Литва 

 Талліннський університет, Естонія  
 Національний університет «Києво‐
Могилянська академія», Україна 

Метою  проекту  є  підтримка  інституціоналізації  освіти  з  соціальної  роботи  другого  та 
третього циклу  (магістр соціальної роботи, доктор філософії у галузі соціальної роботи  і 
соціальної політики) в Україні та Грузії, а також сприяння формуванню соціальної роботи 
в  державних  структурах  соціального  забезпечення  як фаху/професії  –  професіоналізація 
соціальної роботи.  
Проект спрямовано на підтримку розробки та створення докторської програми  (PhD)  за 
спеціальністю «Соціальна робота та соціальна політика» у двох країнах з метою розвитку 
академічних  досліджень  і  підготовки  викладачів  для  магістерських  програм  за  цією 
спеціальністю. 
Напрями діяльності за проектом: 
Реалізація  проекту  зосереджена  на  розвитку  соціальної  роботи  та  досліджень  у  даній 
сфері  на  регіональному  рівні;  на  зміцненні  мережі  науковців,  практичних  працівників, 
студентів  та  користувачів  послуг;  а  також  на  поширенні  інноваційних  знань  і  кращого 
досвіду шляхом створення міжнародного журналу з соціальної роботи, що передбачає: 
1.  Розроблення  структури,  змісту,  організаційних  засад  і  започаткування  першої 
докторської програми (PhD) за спеціальністю «Соціальна робота та соціальна політика» в 
НаУКМА та Державному університеті м.Тбілісі, Грузія. 
2. Розроблення магістерської програми з соціальної роботи в Ужгородському державному 
університеті, Україна. 
3. Розроблення сертифікованої програми навчання соціальних працівників в Університеті 
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м. Батумі, Грузія та її викладання. 
4. Запровадження магістерської програми з соціальної роботи, акредитованої Державним 
університетом м.Тбілісі, Грузія спільно з Університетом Шефілд Халем, Великобританія. 
5.  Розроблення  та  запровадження  в  університетах‐партнерах  спільного    курсу 
«Міжнародна соціальна робота». 
6. Створення та видання міжнародного журналу «Соціальна робота та соціальна політика 
у перехідний період». 
Очікувані результати: 
• Упровадження  першої  в  Україні  програми  підготовки  докторів  філософії  (PhD)  з 
соціальної роботи та соціальної політики в НаУКМА та ТДУ 

• Нова  магістерська  програма  з  соціальної  роботи,  розроблена  та  запроваджена  в 
Ужгородському державному університеті 

• Магістерська  програма  з  соціальної  роботи  акредитована  Державним  університетом 
м.Тбілісі спільно з Університетом Шефілд Халем, Великобританія 

• Новий сертифікований курс з практичної соціальної роботи, розроблений та включений 
до навчальних планів Університету м. Батумі, Грузія 

• Видання 5‐ти випусків журналу «Соціальна робота та  соціальна політика у перехідний 
період»,  що  надає  доступ  до  якісної  інформації  дослідникам,  студентам,  викладачам 
НaУКМА  та  інших  українських  ВНЗ,  представникам  недержавних  організацій  і 
соціальним працівникам, тим, хто формує соціальну політику в Україні 

• Інституціоналізація  професії  «Соціальна  робота».  Підвищення  рівня  знань  державних 
службовців та інших відповідальних осіб щодо ролі, функцій і місця фахової соціальної 
роботи шляхом представлення кращого міжнародного досвіду та надання інноваційної 
інформації  в рамках проведення  зустрічей,  семінарів,  круглих  столів. Проведення двох 
міжнародних  конференцій  за  участю  студентів  магістерської  і  докторської  програм  з 
соціальної роботи, провідних практиків соціальної сфери, міжнародних ВНЗ 

• Розроблення та запровадження на базі університетів‐партнерів нового навчального курсу 
«Міжнародна  соціальна  робота»,  що  дозволить  представити  досвід  соціальної  роботи 
країн‐партнерів у навчальних програмах із соціальної роботи 

Координатор проекту від України: 

Школа соціальної роботи ім. В.Полтавця, Факультет соціальних наук і соціальних 
технологій Національного університету «Києво‐Могилянська академія» 
http://ssw.ukma.kiev.ua/  
Відповідальна особа: 
Надія Василівна Кабаченко, керівник Школи соціальної роботи, кандидат філософських 
наук, професор 
Контакти: телефон /факс +38 044 4257783;  
е‐адреса: kabachenko@ukma.kiev.ua 
Web‐site проекту: http://ssw.ukma.kiev.ua/ 
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Магістр «Інтероперабельність /Безпека/ Сертифікація» 
в Галузі Міжнародного Залізничного Транспорту  

в Україні та Центральній Азії  
№ 144563‐TEMPUS‐2008‐FR‐JPHES 

Коротка назва проекту: MISCTIF (Master ‘Interoperabilite / Sercurite / Certification’ Dans Le 
Domain Du Transport International Ferroviaire En Ukraine Et En Asie Centrale) 
Тривалість проекту: лютий 2009 – січень 2012 

Програма фінансування ЄК:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус: € 986 511 

Цільова група: Викладачі ВНЗ, співробітники залізничних підприємств, випускники 

Отримувач гранту: 
CNAM ‐ Національна академія  
мистецтв та професій, Франція 

Координатор:  
Ерік Делалонде 
Контакти: тел.: + 33 6 64 68 1405;  
e‐адреса: ericdelalonde@gmail.com  

Консорціум: 
 CNAM – Національна академія 
мистецтв та професій, Франція 

 SNCF – Національна компанія 
залізниць, Франція 

 Варшавський технологічний 
університет, Польща 

 Ризький технічний університет, Латвія 
 Казахська академія транспорту та 
комунікацій ім. Тинишпаєва, Казахстан

 Державна адміністрація залізничного 
транспорту Казахстану «Казахстан 
Темір Жоли», Казахстан 

 
 Киргизький державний університету 
будівництва, транспорту та архітектури, 
Киргизстан 

 Державна адміністрація залізничного 
транспорту Киргизстану «Киргиз Темір 
Жолу», Киргизстан 

 Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту ім. 
академіка В. Лазаряна, Україна 

 Державна адміністрація залізничного 
транспорту України «Укрзалізниця», 
Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Створення  нової  системи  підготовки  спеціалістів  освітньо‐кваліфікаційного  рівня 
«Магістр»  за  напрямом  підготовки  «Залізничний  транспорт»  та  курсу 
«Інтероперабельність/Безпека/Сертифікація»  для  фахівців  з  обслуговування 
міжнародних залізничних перевезень 

 Розроблення  та  запровадження  нової  навчальної  програми  підготовки  магістрів  у 
галузі залізничного транспорту 

Напрями діяльності за проектом: 
1. Визначення проблематики магістерських курсів (Магістр 2 / Спеціалізований магістр) та 
розроблення навчально‐методичних матеріалів до них. 

2. Підготовка педагогічних груп: 
 Формування груп викладачів 
 Розроблення  програми  для  навчання  та  підвищення  кваліфікації  викладачів; 
включення до групи фахівців (спеціалістів – техніків) 

 Відвідування підприємств. 
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3. Відбір та навчання студентів: 
 Інформування та відбір майбутніх студентів 
 Проведення циклів навчання. 

4. Пропаганда та інформація: 
 Розробка інформаційного плану 
 Створення Інтернет‐сайту проекту 
 Інформаційна робота серед всіх залізничних і транспортних ВНЗ (СНГ та Балтії). 

5. Підготовка та проведення міжнародного семінару. 
6. Реалізація проекту в довгостроковій перспективі: 

 Інформаційна компанія для майбутніх студентів 
 Налагодження зв’язків з навчальними центрами та залізничними підприємствами 
 Контроль над виконанням і дотриманням рівня кваліфікації. 

7. Контроль якості: 
 Затвердження педагогічного проекту 
 Визначення та затвердження кваліфікації викладачів 
 Оцінка та підведення підсумків курсу навчання 

Очікувані результати:  
• Починаючи  з  2010  р.  підготовка  60  магістрів  в  Україні,  30  –  у  Казахстані  та  10  –  у 
Киргизстані, які отримають диплом міжнародного зразка 

• Підготовка 28  викладачів,  інших університетських кадрів  (адміністраторів, операторів) 
та  18  неакадемічних  фахівців  (співробітників  залізничних  підприємств)  з  України, 
Казахстану та Киргизстану 

• Підвищення  рівня  професійної  підготовки  студентів  в  сфері  менеджменту  за  двома 
напрямами: приватний менеджмент і державний менеджмент 

• Оснащення  університетів  необхідним  обладнанням  (матеріальна  база,  програмне 
забезпечення,  аудіовізуальні  засоби  навчання  тощо)  для  забезпечення  відповідності 
навчання міжнародним стандартам 

• Налагодження  постійних  контактів  з  підприємствами  через  відділи  зв’язків  з 
виробництвами 

Координатори проекту від України:  
Дніпропетровський  національний  університет  залізничного  транспорту  ім.  академіка  В. 
Лазаряна, www.diit.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Олександр Сергійович Распопов, проректор з навчальної роботи та міжнародних відносин
Контакти: телефон:  + 38 056 2471988; факс: +38 056 2366472;  
е‐адреса: raspopov@rr.diit.edu.ua 
Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця», www.uz.gov.ua 
Відповідальна особа: 
Раїса  Іванівна  Ковальова,  заступник  начальника  Головного  управління  кадрової  та 
соціальної політики – начальник управління професійного навчання та соціальних питань 
Контакти: телефон: +38 044 4650485; факс: +38 044 4650463;  
е‐адреса: ckadru@lotus.uz.gov.ua 
Web‐site проекту:     http://www.diit.edu.ua/sites/tempus/eng/index.html 
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Право Інтелектуальної Власності:  
Нова Магістерська Програма  

для Національного Консалтингового Електронного Центру  
з Управління Інтелектуальною Власністю 

№ 144628‐TEMPUS‐2008‐SE‐JPCR 

Коротка назва проекту: IPMASTER (Intellectual Property Law: New Master Curriculum for 
the National Consultancy E‐Centre оn IP Management) 

Тривалість проекту: січень 2009 – січень 2012 

Програма фінансування ЄК: 
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус:   € 550 292 

Цільова група: Студенти, аспіранти та викладачі правових дисциплін ВНЗ України 

Отримувач гранту: 
Королівський технологічний 
університет (KTH) Швеція 

Контактна особа:  
Леннарт Йохансон 
телефон: +46 8790 9616;  
е‐адреса: lennartj@admin.kth.se 

Консорціум: 
 Шведське агентство вищої освіти 
 Королівський технологічний 
університет, Швеція 

 Університет Аліканте, Іспанія 
 Університет центрального 
Ланкаширу, Великобританія 

 Університет Любляни, Словенія 

 Національна юридична академія України 
 Національний аерокосмічний університет, 
Україна  

 Хмельницький національний університет, 
Україна 

 Академія правових наук України 
 Міністерство юстиції України 
 Міністерство освіти та науки України 

Мета та завдання проекту:  
Підготовка нового покоління професіональних юристів, які здатні здійснювати практичні 
послуги в сфері права інтелектуальної власності 
Напрями діяльності за проектом: 
1. Розроблення  та  запровадження  міжнародної  магістерської  програми  (6  курсів)  з 
міжнародного  та  порівняльного  права  інтелектуальної  власності  для  українських 
університетів. 
2. Створення  національного  консалтингового  електронного  центру  з  управління 
інтелектуальною власністю. 
3. Запровадження постійної  схеми двосторонньої мобільності  студентів  в  університетах‐
партнерах. 
4. Організація  курсів  і  навчальних  семінарів  з  підвищення  кваліфікації  з  питань 
інтелектуальної власності на замовлення. 
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Очікувані результати: 
• Запровадження міжнародної магістерської програми з міжнародного та порівняльного 
права інтелектуальної власності для українських університетів 

• Залучення до навчання на магістерській програмі через дистанційні засоби навчання до 
500 студентів 

• Створення  національного  консалтингового  електронного  центру  з  управління 
інтелектуальною власністю 

• Запровадження постійної схеми з двосторонньої мобільності студентів 
Координатори проекту від України: 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків 
http://www.nlau.net/index.php 
Відповідальна особа: 
Олександр Станіславович Частник, начальник відділу міжнародних відносин 
Контакти: телефон:  +38 057 7049331;  
е‐адреса: chastnyk@nlau.edu.ua 
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» 
ім.М.Є.Жуковського  www.khai.edu   
Відповідальна особа:  
Анатолій Юрійович Кузнєцов, завідуючий кафедрою філософії  
Контакти: телефон: +38 057 7074701; 
е‐адреса: tempus@khai.edu 
Хмельницький національний університет  http://www.tup.km.ua/ 
Відповідальна особа:  
Оксана Вікторівна Поморова, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
системного програмування 
Контакти: телефон: +38 038 2725588;  
е‐адреса: o.pomorova@gmail.com 
Web‐site проекту:  http://www.mastac.org.ua/ як продовження попереднього проекту 
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Міжнародна мережа для модернізації туристичної 
освіти та розвитку академічної мобільності 

№ 144641‐TEMPUS‐2008‐FI‐JPCR 
 

International Networking for Modernization of Tourism 
Education and Developing Academic Mobility 

Коротка назва проекту: INTOUR 

Тривалість проекту: січень 2009 – січень 2012 

Програма фінансування ЄК: 
Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту програми Темпус: € 1 167 445 

Цільова група: викладачі та менеджери університетів – членів консорціуму проекту 

Отримувач гранту: 
Університет прикладних наук САВОНІЯ,  
м. Куопіо, Фінляндія 

Президент: Веллі – Матті Толппи,  
Контакти: тел. +358 17 2 7855061; 
е‐адреса: ilkka.toroi@savonia.fi 

Консорціум: 
 Університет прикладних наук САВОНІЯ, 
м. Куопіо, Фінляндія  

 Астраханський державний університет,  
м. Астрахань, Росія  

 Університет гуманітарних технологій 
Люсофона, Португалія 

 Технологічний інститут Піреї, Греція 
 Інститут інформаційних управлінських 
систем, м. Рига, Латвія 

 Уфімська державна академія економіки і 
сервісу, м. Уфа, Росія 

 
 Волгоградський державний технічний 
університет, м. Волгоград, Росія 
Дагестанський державний університет, 
м. Махачкала, Росія  

 Санкт‐Петербурзький державний 
технічний університет, Росія  

 Донецький національний технічний 
університет, Україна 

 Східноукраїнський національний 
університет ім. В.Даля, Україна 

Мета та завдання проекту: 
 Модернізація  освіти  у  сфері  туризму  та  гостинності  на  основі  створення 
університетської  освітньої  мережі  туристичних  агентств  для  підготовки 
конкурентоспроможних спеціалістів з урахуванням потреб  і вимог  з боку туристських 
інститутів і готелів Півдня Росії та України 

 Стимулювання  розвитку молодіжного  туризму  та  академічної мобільності  відповідно  
до  вимог  Болонського  процесу  з  використанням  передового  досвіду  європейських 
університетів 

Напрями діяльності за проектом:  
1. Модифікація  та  узгодження  між  університетами‐партнерами  навчальних  планів  2‐х 
ступеневої підготовки. 

2. Розробка спеціалізованих навчальних модулів у галузі туризму та гостинності. 
3. Організація дистанційного навчання для груп студентів з університетів‐партнерів. 
4. Створення  мережі  учбових  лабораторій  ‐  туристичних  агентств  для  використання 
практико‐орієнтованого навчання студентів. 

5. Організація виробничої практики. 
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6. Організація літніх таборів для студентів. 
7. Розповсюдження досвіду та результатів проекту в інших університетах 
Очікувані результати: 
• Удосконалення  навчальних  планів  і  модифікація  дисциплін  галузі  туристичного 
менеджменту та гостинності на базі модульного принципу та з використанням системи 
ESTS 

• Створення  мережі  туристичних  агентств  задля  практичної  підготовки 
конкурентоспроможних фахівців 

• Використання  для  підготовки  фахівців  спеціалізованих  навчальних  модулів  в  галузі 
туризму та гостинності 

• Поширення  матеріалів,  напрацьованих  в  рамках  проекту,  через  їх  розміщення  на 
Інтернет‐сайті проекту 

• Проведення семінарів, зустрічей, круглих столів з метою обговорення низки актуальних 
питань,  зокрема:  туризм  і  сталий  розвиток,  теоретичні  та  прикладні  аспекти 
туристично‐рекреаційної діяльності; регіональні особливості розвитку туризму в дельті 
річки  Волги;  екологічні  аспекти  розвитку  туризму;  підготовка  кадрів,  проблеми  і 
перспективи 

• Проведення міжнародної конференції з метою обговорення вищезазначених питань 
Координатори проекту від України: 

Донецький національний технічний університет http://donntu.edu.ua/index.php  
Відповідальна особа:  
Даур Сергійович Зухба, заступник директора з міжнародних звʹязків Навчально‐наукового 
інституту «Вища школа економіки та менеджменту»  http://iem.donntu.edu.ua/?id_p=48 
Контакти: телефон: +38 062 3010351; 
е‐адреса: daurzukhba@mail.ru 
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ) 
http://ru.snu.edu.ua/welcome.php  
Відповідальна особа:  
Ірина Романівна Бузько, проректор з науково‐педагогічної роботи 
Контакти: телефон: +38 0642 500504; + 38 0642 418015; 
е‐адреса: ibuzko@snu.edu.ua 
Web‐site проекту:     http://www.intour.aspu.ru/ 
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Реформування навчальних 
планів в області 

космічних технологій 
в Казахстані, Росії, Україні 
144681‐TEMPUS‐2008‐DE‐JPCR  

 
Коротка назва проекту: CRIST (Curricula Reform in Space Technology in KZ,RU,UA) 

Тривалість проекту:  січень 2009 – січень 2012 

Програма фінансування ЄК: 
                                            Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус: € 1 158 284 

Цільова група: ВНЗ, студенти, науковці, державні установи, неурядові організації та інші 
інституції, які працюють у сфері вищої аерокосмічної освіти 
Отримувач гранту: 
Берлінський технічний університет, Інститут 
авіації і космонавтики  
(TU Berlin, ILR), Німеччина 

Відповідальна особа: 
Клаус Брізз 
Контакти: тел. +4930 31 421 339; 
е‐адреса:  klaus.briess@tu‐berlin.de 

Консорціум: 
 Берлінський технічний університет, 
Інститут авіації і космонавтики (TU 
Berlin, ILR), Німеччина 

 Університет «Lessius», Інститут 
інжинірингу «De Nayer», Бельгія 

 Університет «Fontys», Інститут бізнесу і 
управління, Нідерланди 

 Інжиніринг, консалтинг і менеджмент 
офіс, Німеччина 

 Балтійський державний технічний 
університет «Воєнмех», Росія  

 Самарський державний аерокосмічний 
університет, Росія  

 Сибірський державний аерокосмічний 
університет, Росія 

 Євразійський національний університет, 
Казахстан 

 Карагандинський державний  технічний 
університет, Казахстан 

 Дніпропетровський національний 
університет ім. О. Гончара, Україна  

 Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут», Україна 

 Національний аерокосмічний 
університет «Харківський авіаційний 
інститут» ім. М.Є. Жуковського, Україна 

Мета та завдання проекту: 
На  основі  міжнародного  співробітництва  спільно  розробити  та  впровадити  нову 
модернізовану навчальну програму з вищої освіти в області космічних технологій 
Напрями діяльності за проектом: 
1. Спільно розробити та впровадити нову чотирьохрічну навчальну програму підготовки 
бакалавра/спеціаліста  за  напрямом  «Проектування  та  використання  космічних мікро‐ 
та наносупутників». 

2. Спільно  розробити  та  впровадити  нову  навчальну  програму  підготовки 
бакалавра/спеціаліста за напрямом «Менеджмент аерокосмічної промисловості». 

3. Створити  та  впровадити мережу Регіональних  координаційно‐технологічних бюро як 
нову  структуру  координації  та  зв’язку  університетів  з  ринком  праці  та  інструмент 
удосконалення системи освіти. 
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4. Упровадити ECTS у модернізованих і нових навчальних курсах та модулях. 
5. Забезпечити  мобільність  викладачів  і  студентів,  підвищення  кваліфікації  викладачів, 
розвиток  співробітництва  на  основі  організації  інформаційного  обміну  та 
двосторонньої мобільності для розповсюдження кращого досвіду. 

6.  Забезпечити  мобільність  адміністративних  працівників  для  вивчення  та 
розповсюдження кращого досвіду організації зазначеної підготовки 

Очікувані результати: 
• Два  нових  навчальних  курси:  «Мікро‐  та  наносупутники»;  «Радіозв’язок  космічного 
призначення» 

• Навчальні  модулі  (для  навчання  студентів  і  підвищення  кваліфікації  робітників 
аерокосмічної  промисловості):  «Контроль  мікросупутників  за  допомогою 
координованої  мережі  наземних  станцій»;  «CAD/CAM/CAE  проектування 
мікросупутників» 

• Упровадження  в  навчальний  процес: Мережі  навчальних  наземних  станцій  контролю 
малих супутників як новий інструмент навчання 

• Навчальні  лабораторії  мікросупутників  та  комп’ютерні  класи  проектних  та 
конструкторських робіт (СAD/CAM/CAE) 

• Новий навчальний курс: «Менеджмент аерокосмічної промисловості» 
• Навчальні  модулі  (для  навчання  студентів  і  підвищення  кваліфікації  робітників 
аерокосмічної  промисловості):  «Міжнародний  бізнес  та  управління»;  «Міжнародний 
маркетинг. Глобалізація. Менеджмент логістики» 

• Створення нових  комп’ютерних  класів  інформаційних  технологій  в  галузі планування 
та аналізу бізнес‐процесів з наданням нових навчальних посібників 

Координатори проекту від України:  

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара www.dsu.dp.ua 
Відповідальна особа:  
Олександр Миколайович Петренко, Декан фізико‐технічного факультету  
Контакти: телефон: +38 056 7609462,  
е‐адреса: petrenko_alex@ukr.net 
Національний технічний університет України «КПІ»  www.kpi.ua  
Відповідальна особа:   
Олександр  Васильович  Збруцький,  Декан  факультету авіаційних  і  космічних  систем 
http://faks.kpi.ua 
Контакти:  телефон: + 38 044 241 7622;  
е‐адреса: zbrutsky@cisavd.ntu‐kpi.kiev.ua 
Національний аерокосмічний університет «ХАІ» ім. М.Є.Жуковського www.khai.edu 
Відповідальна особа:  
Сергій  Вікторович  Губін,  завідувач  кафедри  енергоустановок  і  двигунів  космічних 
літальних апаратів факультету ракетно‐космічної техніки  
Контакти: телефон: + 38 057 7074402, 7074344, 7170632; 
е‐адреса: gubinsv@d4.khai.edu 
Web‐site проекту:  www.crist‐kru.eu 
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Мережа освітніх центрів 
з використання сучасних технологій 

для місцевого врядування 
№ 144742‐TEMPUS‐1‐2008‐1‐DE‐TEMPUS‐JPHES  

 
Educational Centers’ Network  

On Modern Technologies оf Local Governing 
Коротка назва проекту: ECESIS  

Тривалість проекту: січень 2009 – січень 2012 

Програма фінансування ЄК: 
                                    Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус: € 756 551 

Цільова  група:  Працівники  місцевих  органів  влади,  викладачі  університетів  з  країн‐
партнерів  
Отримувач гранту: 
Університет Кобленц – Ландау 
Institute of Information Systems Research 
Німеччина 

Відповідальна особа: 
Професор Клаус Тройщ  
Контакти: Тел.: +49261287 2640 
Е‐адреса: kgt@uni‐koblenz.de 

Консорціум: 
 Університет м. Вальядолід, Іспанія  
 Технічний університет м.Кошице, 
Словаччина  

 Університет Кобленц – Ландау, 
Німеччина  

 Університет Марії Кюрі – Складовської, 
Польща  

 Московський державний обласний 
університет, Росія 

 Тамбовський державний університет, 
Росія 

 Єреванський державний університет, 
Вірменія  

 Єреванська державна академія 
мистецтв, Вірменія 

 Комратський державний університет, 
Молдова 

 Тамбовська обласна державна 
адміністрація, Росія 

 Міністерство освіти Московської області, 
Росія 

 Міністерство освіти і науки Вірменії 
 Дніпропетровський національний 
університет,  Україна  

 Сумський державний університет, 
Україна  

 Львівський національний університет, 
Україна  

 Дніпропетровська обласна державна 
адміністрація, Україна 

 Сумська обласна державна адміністрація, 
Україна 

 Львівська обласна державна 
адміністрація, Україна 

 Міністерство освіти і науки України 
Мета та завдання проекту: 
 Запровадження Європейських методів управління інформацією в інституціях місцевих 
органів влади в країнах‐партнерах (Україна, Вірменія, Молдова та Росія) 

 Створення постійно діючих центрів перепідготовки фахівців з управління інформацією 
та іноземних (Європейських) мов для науково‐педагогічних працівників 
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Напрями діяльності за проектом: 
1. Вивчення ситуації та аналіз потреб місцевих органів влади (МОВ). 
2. Опрацювання концепції регіональних навчальних центрів. 
3. Відбір  викладачів  і  тренерів  для  роботи  в  регіональних  навчальних  центрах  і 

проходження перепідготовки в європейських університетах. 
4. Навчання / перепідготовка викладачів в європейських університетах. 
5. Міжуніверситетські семінари та круглі столи для викладачів з країн‐партнерів. 
6. Підготовка бізнес‐планів (або планів роботи) регіональних навчальних центрів. 
7. Розроблення навчальних програм. 
8. Підготовка  адміністративного персоналу для навчальних центрів. 
9. Закупівля обладнання для регіональних навчальних центрів. 
10. Поповнення бібліотек в університетах країн‐партнерів. 
11. Відкриття регіональних навчальних центрів у країнах‐партнерах. 
12. Проведення пілотних навчальних курсів для працівників МОВ. 
13. Відбір серед учасників курсів кандидатів на навчання в університетах ЄС. 
14. Складання плану розвитку Мережі навчальних центрів. 
15. Створення  Координаційного  комітету,  підготовка  договорів  про  міжрегіональне 

співробітництво та обмін досвідом. 
16. Організація семінарів з питань технологій електронного уряду. 
17. Створення Інтернет‐сайту проекту, розповсюдження інформації. 
18. Створення асоціації випускників 
Очікувані результати: 
• Підвищення кваліфікації викладачів з країн‐партнерів в університетах ЄС 
• Підготовка навчальних програм і розроблення курсів, комплексу навчально‐
методичних матеріалів, забезпечення навчального процесу 

• Розвинена мережа регіональних НЦ підготовки кадрів для регіональних та МОВ 

Координатор проекту від України: 
Сумський державний університет   www.sumdu.edu.ua 
http://www.sumdu.edu.ua/ua/scientific/grant/tempus/dod.xml 
Відповідальна особа:  
Костянтин Іванович Кириченко, начальник відділу міжнародних зв’язків 
Контакти: телефон +38 0542 331081; 
е‐адреса: info@dir.sumdu.edu.ua 
Web‐site проекту: 
                   www.uni‐koblenz‐landau.de/koblenz/fb4/institute/iwvi/agtroitzsch/projekte/ecesis 
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Удосконалення освіти  
в галузі екологічного менеджменту 
№ 144746‐TEMPUS‐2008‐RU‐JPCR 

 
Improvement Of Education  

On Environmental Management 
Коротка назва проекту: Вища освіта з екоменеджменту  

Тривалість проекту:  січень 2009 – січень 2012 
Програма фінансування ЄК:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус:  € 1 080 489 

Цільова група:  Студенти, викладачі вищих навчальних закладів 

Отримувач гранту: 
Санкт‐Петербурзький державний 
університет, Росія 
Контакти:  
+7 812 32 835 68; donchenkovk@mail.ru 

Відповідальна особа: 
Професор Владислав Донченко, завідувач 
кафедри екологічної безпеки та сталого 
розвитку регіонів факультету географії та 
геоекологіі 

Консорціум: 
 Санкт‐Петербурзький державний 
університет, Росія  

 Науково‐дослідний центр екологічної 
безпеки Академії Наук Росії 

 Інститут екологічних досліджень при 
Університеті Амстердаму, 

 Нідерланди  
 Інститут технологічної освіти м. Афін, 
Греція  

 Міжнародна група з геоінформаційних 
систем, Італія  

 Центральноєвропейський університет, 
м. Будапешт, Угорщина  

 Університет природних ресурсів та 
прикладних наук, Австрія  

 Білоруський державний університет,  
м. Мінськ 

 Молдовський національний університет,  
м. Кішенеу 

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

 Український науково‐дослідний інститут 
екологічних проблем, Україна 

 «ЄТВ‐Технологія Трейд Лтд», Україна 
 Таврійський національний університет 
ім. В.І.Вернадського, м. Сімферополь, 
Україна 

Мета проекту: 
Удосконалення  системи  вищої  освіти  в  галузі  управління  охороною  навколишнього 
природного середовища й екологічно безпечного природокористування з використанням 
досвіду  ЄС  і  країн  СНД  та  застосуванням  сучасних  управлінських  інформаційних 
технологій 
Напрями діяльності за проектом: 
1. Розроблення  навчальних  планів,  програм  і  комплексу  навчально‐методичного 

забезпечення. 
2. Підготовка  та  підвищення  кваліфікації  професорсько‐викладацького  складу  шляхом 

стажування та обміну досвідом під час навчальних і робочих візитів. 
3. Виконання  вимог  Болонської  декларації  щодо  мобільності  студентів  і  викладачів; 
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організація обміну студентами між університетами – учасниками консорціуму.  
4. Упровадження системи дистанційного навчання. 
5. Апробація та розповсюдження результатів 
Очікувані результати: 
• Упровадження  в  навчальний  процес  затверджених  навчальних  планів  підготовки 
магістрів за програмою «Сталий розвиток та екологічна безпека» 

• Підготовка, видання й впровадження в навчальний процес нових навчальних матеріалів 
(підручників, навчальних посібників, навчально‐методичних матеріалів, системи тестів 
для  діагностики  знань,  монографій)  до  дисциплін  «Сучасні  підходи  в  екологічному 
менеджменті»,  «Інформаційні  технології  в  охороні  довкілля»,  «Екологічні  аспекти  у 
діяльності муніципальних утворень» 

• Підвищення  професійного  рівня  викладачів  в  області  екологічного  менеджменту  та 
екологічної безпеки 

• Підготовка фахівців‐екологів  на  основі  міждисциплінарного  підходу,  із  використання 
сучасних інструментів управління й інформаційних технологій 

• Розробка й впровадження міжнародної інтерактивної системи дистанційного навчання 
на базі університетів‐учасників проекту та адаптація навчальних матеріалів для неї 

• Посилення  контактів  між  університетами  –  членами  консорціуму;  нарощування 
спроможності щодо міжнародного співробітництва в університетах‐партнерах 

Координатори проекту від України: 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна  www.univer.kharkov.ua 
http://www.ecologyua.ucoz.com/index/proekt_tempus/0‐11 
Відповідальна особа:  
Володимир Юхимович Некос, декан екологічного факультету  
Контакти: тел.: +38 057 7075386;  
е‐адреса: vnekos@mail.ru 
Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського   http://www.tnu.crimea.ua 
Відповідальна особа:  
Тетяна Валентинівна Бобра, доцент кафедри ЮНЕСКО географічного факультету  
Контакти: тел.: +38 0652 608590;  
е‐адреса: tvbobra@mail.ru 
Український науково‐дослідний інститут екологічних проблем (м. Харків) 
http://www.niiep.kharkov.ua 
Відповідальна особа:  
Євген Макаровський, завідувач лабораторії автоматизованих систем та інформаційного 
забезпечення екологічного менеджменту  
Контакти: тел.: +38 057 7021578; 
е‐адреса: e.makarovskiy@gmail.com 
Компанія «ЄТВ‐Технологія Трейд Лтд» (м. Харків) 
Відповідальна особа:  
Ірина Смородінова, директор  
Контакти: тел.: +38 057 7557330;  
е‐адреса: smorodinova@yahoo.com 
Web‐site проекту:    www.ecotempus.com  
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На шляху до моделей 
дослідницьких університетів 

у вищій освіті  
Росії, України та Молдови 

№ 144855‐TEMPUS‐2008‐DE‐JPHES 
 

Коротка  назва  проекту:  MERCURY  (Towards  Research  and  Entrepreneurial  University 
Models in the Russian, Ukrainian and Moldavian Higher Education) 

Тривалість проекту:     січень 2009 – січень 2012 

Програма фінансування ЄК: 
Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту програми Темпус:   € 773 433 

Цільова  група:  Науково‐педагогічний  склад  вищих  навчальних  закладів,  наукові 
працівники, спеціалісти з трансферу технологій 

Отримувач гранту: 
Saarland University (Німеччина) 
Kontaktstelle für Wissens‐ und 
Technologietransfer  
Postfach 15 11 50  66041 Saarbrücken  

Відповідальна особа:  
Доктор Наталія Мошнягул, координатор проекту 
Контакти:  
телефон:  +49 (0) 681 302 2027; 
е‐адреса: n.moshnyagul@univw.uni‐saarland.de 

Консорціум: 
 Університет м. Саарленд, ФРН  
 EURICE Ltd., ФРН  
 Університет м. Аліканте, Іспанія  
 Ягелонський Університет,     
м. Краків, Польща  

 Банк міста Сантандер, Іспанія  
 Санкт‐Петербурзький 
електротехнічний університет, 
Росія 

 Комітет з науки та вищої освіти 
уряду Санкт‐Петербургу, Росія  

 Південний федеральний університет, Росія  
 Науково‐дослідний інститут з інтелектуальної 
власності,  Росія  

 Молдовський державний університет,   
м. Кишенеу  

 Державне агентство з інтелектуальної власності, 
Молдова  

 Міністерство освіти та науки  України 
 Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка  

 Державне агентство України з інвестицій та 
інновацій  

Мета та завдання проекту: 
Проект спрямований на підвищення рівня співробітництва між університетами, створення 
умов  переходу  до  моделей  дослідницьких  університетів  країн  партнерів  (Російська 
Федерація, Україна, Молдова), а також надання провідним університетам країн‐партнерів 
допомоги в пропагуванні знань за межами академічних установ 
Напрями діяльності за проектом: 
1. Покращення ділових відносин між університетами. 
2. Сприяння трансферу технологій та захисту прав інтелектуальної власності. 
3. Створення при університетах Офісів з управління  інтелектуальною власністю з метою 
захисту прав інтелектуальної власності. 

4. Вивчення  європейського  досвіду  трансферу  технологій  та  надання  підтримки 
підприємцям, підготовка рекомендацій щодо проведення реформ у цій сфері. 
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5. Створення та розвиток приватно‐публічного партнерства, нарощування спроможності 
щодо залучення зовнішніх джерел для фінансування інноваційної діяльності. 

6. Поширення  результатів  проекту,  сприяння  застосування  набутого  досвіду  на 
національному рівні 

Очікувані результати: 
• Структурні зміни в  сфері управління та захисту знань у вищих навчальних закладах 
• Підготовка  дослідження  «Трикутник  «освіта  –  знання  –    інновації»:  застосування 
європейського досвіду в університетах Російської Федерації, України та Молдови» 

• Створення інноваційних відділів у вищих навчальних закладах країн‐партнерів 
Координатор проекту від України: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  http://univ.kiev.ua ; 
http://science.univ.kiev.ua/department/analythic.php 
Відповідальна особа:  
Лариса Володимирівна Губернюк, координатор проекту,  
старший науковий співробітник аналітичного відділу науково‐дослідної частини 
Контакти: телефон: +38 044 5213371;  
е‐адреса: gubernyuk@meta.ua 
Web‐site проекту:       http://www.mercury‐project.eu 
                                         http://science.univ.kiev.ua/tempus 
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Контроль якості інтернаціоналізації освіти 
№ 144882‐TEMPUS‐2008‐DE‐JPGR 

 
Quality Assurance Tools  

for the Management of Internationalization 

Коротка назва проекту:  QATMI 

Тривалість проекту:  січень 2009 – січень 2012 

Програма фінансування ЄК: 
Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту програми Темпус: € 659 376 

Цільова група: адміністратори з питань міжнародної діяльності у ВНЗ 

Отримувач гранту: 
Університет ім. Карла фон Оссієцького, 
м.Ольденбург, Німеччина  
Ammerländer Heerstrasse  
114 ‐118   26129 Oldenburg  

Відповідальна особа: 
Біргіт Брунс  
Контакти:  
тeл.: 00 49 (0) 441 798 2468;  
е‐адреса: birgit.bruns@uni‐oldenburg.de 

Консорціум:  
 Університет ім. Карла фон 
Оссієцького, Німеччина 

 Університет Редбауд, м. Наймеген, 
Нідерланди 

 Університет ім. Н.Коперніка, м. Торун, 
Польща 

 Університет Аліканте, Іспанія 
 Білоруський державний університет; 
 Белгородський державний 
університет, Росія 

 Волгоградський державний університет, 
Росія 

 Єреванська академія мистецтв, Вірменія 
 Єреванський державний університет, 
Вірменія 

 Бакинський слов’янський університет, 
Азербайджан  

 Інститут міжнародних відносин Київського 
національного університету ім. Т.Шевченка 

 Запорізький національний університет, 
Україна 

Мета та завдання проекту: 
Розроблення і запровадження комплексної стратегії інтернаціоналізації вищих навчальних 
закладів шляхом: 

 проведення самоаналізу; 
 проведення незалежного оцінювання; 
 організації тематичних тренінгів; 
 застосування вдосконалених методологій, механізмів контролю якості й моніторингу; 
 реформування адміністративної системи університетів‐партнерів 
Напрями діяльності за проектом: 
1. Тематичне  інформування  та  організація  тренінгів  з  різних  типів  інтернаціоналізації  з 
урахуванням потреб і специфіки ринку освітніх послуг пострадянського простору. 

2. Проведення  порівняльного  аналізу  процесу  інтернаціоналізації  у  партнерських 
університетах. 

3. Розроблення  рекомендацій  і  проведення  тренінгу  з  забезпечення  легалізованої 
інтернаціоналізації для персоналу. 

4. Упровадження  необхідної  інфраструктури  для  забезпечення  інтернаціоналізації  як 
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частини відповідної транснаціональної мережі. 
5. Незалежне оцінювання потенціалу університетів з інтернаціоналізації 
Очікувані результати: 
• Довідник з практичних питань інтернаціоналізації 
• Матеріали тренінгів з упровадження вдосконалених методологій інтернаціоналізації 
• Буклет QATMI «Інструменти забезпечення якості на шляху інтернаціоналізації освіти» 
• Створення  стійких  партнерських  стосунків  між  вищими  навчальними  закладами  – 
учасниками  проекту,  розвиток  їхньої  спроможності  до  утворення  міжнародних 
партнерств 

• Посилення  потенціалу  партнерів  щодо  вироблення  та  реалізації  політики 
інтернаціоналізації 

Координатор проекту від України: 
Запорізький національний університет www.znu.edu.ua  
Відповідальна особа: 
Олена Володимирівна Тупахіна, начальник міжнародного відділу 
Контакти: телефон: +38 061 2134831;  
e‐адреса: office@zsu.zp.ua 
Web‐site проекту: www.qatmi.eu 
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Модернізація професійних курсів 
№ 144920‐TEMPUS‐2008‐FR‐JPCR  

 
MOdernisation et DEveloppement  

de cours Professionnalisés 

Коротка назва проекту:  TEMPUS MODEP 

Тривалість проекту: січень 2009 – грудень 2011 

Програма фінансування ЄК: 
Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту програми Темпус: € 1 328 063 

Цільова група:  студенти програм підготовки бакалаврів і магістрів 
Отримувач гранту: 
Університет Овернь‐Клермон 1, 
Франція 

Відповідальна особа: 
Maurice Chenevoy, телефон: +33473 17 7700 
Контакти: maurice.chenevoy@u‐clermont1.fr 

Консорціум:  
 Університет Овернь‐Клермон 1, 
Франція 

 Університет м. Порто, Португалія
  Західний університет  
м. Тімішоара, Румунія  

 Університет «Овідіус», Румунія 
 Економічна академія Молдови  
 Кагульський державний 
університет «В.Р. Хаздеу», 
Молдова 

 Балтський державний 
університет, Молдова 

 Білорусько‐російський університет, Білорусь  
 Гомельський державний університет ім. 
Франциска Скорини, Білорусь 

 Університет Шуаіб Дукалі, Марокко  
 Київський національний торговельно‐
економічний університет, Україна  

 Донецький національний університет економіки 
і торгівлі ім. Туган‐Барановського, Україна 

 Полтавський університет споживчої кооперації 
України, Україна 

 Львівська комерційна академія, Україна 
 Маріупольський гуманітарний університет, 
Україна 

Мета та завдання проекту: 
Введення  загальних  професійних  курсів  рівнів  Лісанс  (L3)  (бакалавр)  і Мастер  (М1  і М2) 
(магістр) в галузі менеджменту підприємств та адміністративних закладів, адаптованих до 
потреб професійної підготовки в університетах Білорусі, Молдови, Марокко й України та 
відповідно  до  вимог  Болонському  процесу.  З  наданням  українського  та  французького 
дипломів за спеціальністю «Менеджмент» по завершенню курсів  
Напрями діяльності за проектом: 
1. Розроблення нових навчальних курсів. 
2. Підготовка  університетських  кадрів  (викладачів,  адміністраторів,  техніків)  для  кращої 
професіональної педагогіки. 

3. Оснащення  університетів  необхідним  обладнанням  (матеріальна  база,  програмне 
забезпечення тощо) для забезпечення навчання відповідно до міжнародних стандартів. 

4. Організація  в  університетах‐партнерах  відділів  зв’язків  з  підприємствами  для 
встановлення постійних контактів з виробництвом 
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Очікувані результати: 
• Проходження  стажування у Франції пілотною  групою з 16  українських  студентів  з 4‐х 
вищих навчальних закладів 

• Обладнання  комп’ютерного  класу  (включаючи  сервер)  на  10  робочих  місць  для 
студентів  і  одного  робочого  місця  для  викладача,  у  кожному  з  українських  ВНЗ  для 
поглибленого вивчення іноземної мови та окремих спеціальних дисциплін 

• Забезпечення  комп’ютерних  класів  навчальними  програмами  для  поглибленого 
вивчення іноземної мови та окремих спеціальних дисциплін 

• Підвищення  рівня  професійної  підготовки  студентів  в  сфері  менеджменту  за  двома 
напрямами: приватний менеджмент і державний менеджмент 

• Забезпечення мобільності студентів в дусі Болонського процесу 
Координатор проекту від України: 

Київський національний торговельно‐економічний університет  www.knteu.kiev.ua 
Відповідальна особа: 
Валерій  Миколайович  Сай,  проректор  з  науково‐педагогічної  роботи  та  міжнародних 
зв’язків 
Контакти: тел.: +38 044 5314950, факс: +38 044 5314959; 
е‐адреса: say@knteu.kiev.ua; bel@knteu.kiev.ua 
Web‐site проекту: http://www.knteu.kiev.ua/narod_gr.php  
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Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві, 
адаптовані до стандартів ЄС 

№ 145029 – TEMPUS – 2008 – SE – JPCR 
 

Educational Measurements in Information Society 

Коротка назва проекту:   Проект О.В.А.С.Є.С. 

Тривалість проекту: січень 2009 – січень 2012 

Програма фінансування ЄК: 
Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту програми Темпус: € 564 163 

Цільова група:  
учителі загальноосвітніх шкіл, викладачі університетів, фахівців з освітніх вимірювань 

Отримувач гранту:  
Малардаленський університет, 
Швеція SE 721 23  Västerås  Box 883 

Відповідальна особа: 
Координатор: Дмитро Сільвестров  
Контакти: телефон: +46 (0) 21101667 

Консорціум:  
 Малардаленський університет, 
Швеція 

 Кельнський університет, 
Німеччина 

 Ґельсинський технологічний 
університет, Фінляндія 

 Університет «Ла Сапієнца», Італія 

 Кіровоградський державний педагогічний 
університет ім. Володимира Винниченка, 
Україна 

 Міністерство освіти і науки України 
 Національний педагогічний університет ім. 
М.П.Драгоманова, Україна 

 Ніжинський державний університет ім. Миколи 
Гоголя, Україна 

Мета та завдання проекту: 
 здійснити внесок в реформу вищої освіти в Україні шляхом запровадження підготовки 
фахівців  з  освітніх  вимірювань,  необхідних  для  загальноосвітньої  та  вищої  шкіл, 
закладів  управління  освітою  та  урядових  структур,  а  також  післядипломних  освітніх 
програм, спрямованих на встановлення тісних звʹязків між університетами та місцевим 
освітнім середовищем; 

 сприяти  підвищенню  рівня  викладання  та  моніторингу  якості  освітніх  програм  у 
загальноосвітній та вищій школах;  

 поширювати  та  популяризувати  ідеї,  надбання  та  методи  освітніх  вимірювань  в 
українському суспільстві 

Напрями діяльності за проектом: 
1. Створення  та  вдосконалення  сучасних  навчальних  програм  зі  спеціалізації  «Освітні 
вимірювання»  для  педагогічних  спеціальностей  «Математика»,  «Фізика»  та 
«Інформатика»,  а  також  магістерських  програм  з  освітніх  вимірювань,  заснованих  на 
використанні  сучасних методів,  інструментів,  теорій  та  систем опису,  інтерпретації  та 
розуміння знань, навичок і ставлення окремих осіб і груп. 

2. Популяризація  результатів  проекту  серед  освітян  шляхом  проведення  щомісячних 
методологічних  семінарів;  переклад,  адаптацію,  підготовку  і  друк  звітів,  методичних 
матеріалів, методичних рекомендацій, напрацьованих в рамках проекту, їх презентації 
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в інших навчальних закладах України. 
3. Поширення новітніх підходів до освітнього вимірювання через виставки та публікації в 
засобах масової інформації 

Очікувані результати: 
• Запровадження  спеціалізації  «Освітні  вимірювання»  для  педагогічних  спеціальностей 

«Фізика», «Математика» та «Інформатика» рівня «бакалавр» 
• Запровадження програм підготовки магістрів з освітніх вимірювань 
• Розроблення нових та оновлення дотичних курсів з освітніх вимірювань для підготовки 
бакалаврів і магістрів 

• Підготовка викладачів до викладання нових курсів у галузі освітніх вимірювань 
• Створення  Інтернет‐сайту  «Освітні  вимірювання»  на  платформі  системи  управління 
навчанням  з  усіма  необхідними  навчально‐методичними  матеріалами  в  електронній 
формі 

• Проведення  трьох  Міжнародних  літніх  шкіл  та  Міжнародної  конференції  з  освітніх 
вимірювань,  орієнтованих  на  викладачів,  дослідників,  магістрантів  та  аспірантів 
українських  університетів,  інших  навчальних  закладів,  а  також  представників  органів 
управління освітою 

Координатори проекту від України: 

Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя  http://in.ndu.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Юрій Олексійович Ковальчук, доцент кафедри прикладної математики та інформатики  
Контакти: телефон:+38 097 952 5732;  
е‐адреса: yu‐koval@rambler.ru 
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Київ  www.npu.edu.ua 
 Відповідальна особа:  
Володимир Петрович Сергієнко, заступник директора Інституту інформатики 
Контакти: телефон: +38 044 2393005;  
е‐адреса: sergienkovp@ukr.net  
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка 
www.kspu.kr.ua 
Відповідальна особа:  
Ольга Валентинівна Авраменко, завідувач кафедри прикладної математики, статистики та 
економіки 
Контакти: телефон: +38 0522 248901;  
е‐адреса: oavramenko@rambler.ru 
Web‐site проекту:   http://fm.ndu.edu.ua 
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Західно‐східна освітня 
мережа викладачів 

№ 145035‐TEMPUS‐2008 –LT‐JPTHN 
 

Western‐Eastern Teachers Education Network 

Коротка назва проекту:  WETEN (Тематичні мережі) 
Тривалість проекту:   січень 2009 – січень 2012 

Програма фінансування ЄК: 
Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту програми Темпус: € 559 760 

Цільова група: Вищі навчальні заклади та їх професорсько‐викладацький склад  

Отримувач гранту: 
Каунаський технологічний університет, 
Литва  

Відповідальна особа: 
Данголе Руткаускине,  
тел.: 00 370 37300611, Danguole.rutkauskiene@ktu.lt 

Консорціум:  
 Каунаський технологічний 
університет, Литва 

 Державний педагогічний 
університет  «Ion Creanga», Молдова 

 Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут», Україна 

 Університет Авейро, Португалія 

 Університет Хассельта, Бельгія 
 Балтійський державний університет «Alecu 
Russo», Молдова 

 Тираспольський державний університет, 
Молдова 

 Державний університет Кагула «B.P.Hasdeu», 
Молдова 

 Комп’ютерна фірма Timsoft, Румунія 
 Королівський інститут технологій, Швеція 

Мета та завдання проекту: 
 провести  аналіз  педагогічних  традицій,  а  також  умінь  і  навиків, що  вимагаються  від 
викладачів  відповідно  до  європейської  стратегії  дистанційного  навчання  та  акту  про 
«електронну Болонью»; 

 підвищити  якість  викладання  та  навчання  у  вищих  навчальних  закладах  шляхом 
надання  навчальних  матеріалів  східноєвропейським  членам  мережі  (5  модулів, 
віртуальна база ресурсів); 

 перепідготувати  близько  400  викладачів  вищих  навчальних  закладів  та  до  кінця 
проекту  впровадити  нові  методики  викладання  в  6  предметних  галузях,  включаючи 
педагогічні науки 

Напрями діяльності за проектом: 
1. Порівняльний  аналіз  педагогічних  традицій,  умінь  та  навиків,  що  вимагаються  від 
викладачів у країнах ЄС. 

2. Порівняльний  аналіз  педагогічних  традицій,  умінь  та  навиків,  що  вимагаються  від 
викладачів у країнах Східної Європи. 

3. Круглий стіл за темою «Місце творчості у педагогічних методиках». 
4. Обговорення  та  узагальнення  основних  принципів,  за  якими  буде  відбуватися 
перепідготовка. 

5. Тренінги  для  інструкторів  з  ефективного  використання  технологій  і  методик 
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дистанційного навчання. 
6. Підготовка технічних умов для створення мережі. 
7. Детальна розробка системи інструментів дистанційного навчання. 
8. Оновлення та переклад навчальних матеріалів. 
9. Друк та публікація інформаційних ресурсів мережі викладачів. 
10. Навчальний практикум з професійних стандартів. 
11. Збір матеріалів з найбільш вдалих напрацювань у галузі новітніх методик викладання. 
12. Розробка Інтернет‐порталу для мережі викладачів «Схід‐Захід» (WETEN). 
13. Відбір стажистів. 
14. Організація учбових семінарів.  
15. Вибір курсів для проведення експерименту. 
16. Внесення змін до програми обраних курсів. 
17. Створення та підтримка Інтернет‐порталу мережі викладачів. 
18. Розвиток механізмів розширення мережі. 
19. Оцінка друкованих матеріалів. 
20. Оцінка цифрових матеріалів. 
21. Заходи з управління 
Очікувані результати: 
• Порівняльні  дослідження  потреб  освіти  та  наявних  ресурсів  упровадження, 
удосконалення та оновлення вмінь роботи зі студентами на рівні вищої освіти 

• Порівняльні  дослідження  підходів  до  роботи  зі  студентами  (наприклад:  лекції, 
семінари,  екскурсії, рольові  ігри, проблемно‐орієнтоване навчання, робота в групах та 
метод  аналізу  конкретних  ситуацій);  експертна  оцінка,  огляди,  оцінка  е‐навчання, 
гнучкість подання матеріалу 

• Підготовлені працівники мережі та інструктори 
• Навчальні  матеріали,  розроблені  для  тренінгів  та  розміщені  на  Інтернет‐порталі  для 
загального доступу та користування 

• Розроблення  та  реалізація  5‐ти  навчальних  курсів  для  таких  спеціальних  груп  як 
розробники,  менеджери,  куратори,  адміністратори,  ІТ‐спеціалісти  по  курсах  е‐
навчання  (молдовські  та  українські  партнери,  цільова  група —  академічний  персонал 
інститутів‐партнерів, близько 400 фахівців) 

• Упровадження  новітніх  технологій  і  методик  у  6  предметних  галузях  (пріоритетною 
галуззю для країн‐партнерів є педагогічні науки, а решту буде обрано під час проекту). 

• Технічні умови для викладацької мережі та курсів перепідготовки 
Координатор(и) проекту від України:  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
www.kpi.kharkov.ua  
Відповідальна особа:  
Валерій Олексійович Кравець, проректор з міжнародних зв’язків, кандидат технічних наук, 
професор, завідувач кафедри «Системи iнформацiї» 
Контакти: тел.: +38 057 7063216;  
e‐адреса: vak@kpi.kharkov.ua, consortium@kpi.kharkov.ua 
Web‐site проекту: www.weten.org   

 


