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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
За результатами п’яти конкурсів програми Темпус IV (2008-2012) 

українські ВНЗ та інші інституції реалізують 61 проектів, з яких: 50 
спільних проекти, 11 проектів структурних заходів, 12 національних; 49 
багатонаціональних проектів. 

З метою поширення інформації та заохочення використання 
поточних результатів проектів Темпус вищими навчальними закладами 
України, до Вашої уваги опис поточних проектів українською та 
англійською мовами. 

За результатами чергових конкурсів інформацію буде оновлено. 
Зміст: 

Опис 12 проектів 1-го конкурсу (укр.) …………………………… cтр. 2-25 
Опис 12 проектів 2-го конкурсу (укр/англ)………………………..стр. 26-71 
Опис 5 проектів 3-го конкурсу (укр/англ)…………………………стр. 72-92 
Опис 9 проектів 4-го конкурсу (укр/англ)…………………………..стр. 93-136 
Опис 23 проектів 5-го конкурсу (укр/англ)….…………………...стр. 137-254 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Upon the results of 5 calls for proposals of Tempus IV (2008-2012) higher 
educational institutions in Ukraine are in partnership with 61 Tempus 
projects including: 50 Joint projects, 11 Structural Measures; 12 National 
projects, 49 Multi-national projects. 
To your attention with the purpose of dissemination, exploitation of project 
outcomes we present Tempus projects Compedia in Ukraininan and English 
language. 
After each call for proposals the information will be updated. 
Content: 
1st call for proposals 12 projects description (Ukr. l-ge)……………pages 2-25 
2nd call for proposals 12 projects description (Ukr/Eng l-ges)……...pages 26-71 
3rd call for proposals 5 projects description (Ukr/Eng l-ges)……….pages 72-92 
4th call for proposals 9 projects description  (Ukr/Eng l-ges)……...pages 93-136 
5th call for proposals 23 projects description  (Ukr/Eng l-ges)…...pages 137-254 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Запрошуємо представників вищих навчальних закладів з України та 
інших країн ознайомитись та використовувати корисні ресурси 
розміщені на сайтах проектів. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
We invite all Higher Education Institutions of Ukraine and other countries to 
utilize useful free-open resources of the Tempus projects placed at the 
projects web-sites. 
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1-й конкурс 2008 р. (українською мовою) 
1st Call For Proposals 2008 (in Ukrainian language) 

 

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) 

Національний спільний проект              Пріоритет – Реформування навчальних програм 

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. 
Очікувані результати: 
 Запровадження міжнародної магістерської програми з міжнародного та порівняльного 
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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:  www.ipmaster.net.ua 
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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. 

Національний спільний проект                Пріоритет – Реформування навчальних програм 

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 

 Національний педагогічний університет ім. 
М.П.Драгоманова, Україна 

 Ніжинський державний університет ім. Миколи 
Гоголя, Україна  

 Кіровоградський державний педагогічний 
університет ім. Володимира Винниченка, 
Україна 

 Міністерство освіти і науки України 
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 зв'язків 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 
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методологічних семінарів; переклад, адаптацію, підготовку і друк звітів, методичних 
матеріалів, методичних рекомендацій, напрацьованих в рамках проекту, їх презентації 
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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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) 
Багатонаціональний спільний проект   Пріоритет – Реформування навчальних програм 

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 
 Університет Любляни, Словенія 
  Вільнюський педагогічний університет, 

Литва 

 
 Талліннський університет, Естонія  
 Державний університет м. Тбілісі, Грузія 
 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. 
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3. Розроблення сертифікованої програми навчання соціальних працівників в Університеті 
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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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 

Багатонаціональний спільний проект    Пріоритет -  Реформування навчальних програм 

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  
 Університет гуманітарних технологій 

Люсофона, Португалія 
 Технологічний інститут Піреї, Греція 
 Інститут інформаційних управлінських 

систем, м. Рига, Латвія 
 Астраханський державний університет,  

м. Астрахань, Росія  
 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 Росії та України. 

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

 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 зв'язків 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) 

Багатонаціональний спільний проект   Пріоритет – Реформування навчальних програм 

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 
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удосконалення системи освіти. 
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:  http://www.crist-kru.eu/ 
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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  

Багатонаціональний спільний проект      Пріоритет – Реформування навчальних програм 

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 

 Таврійський національний університет 
ім. В.І.Вернадського, м. Сімферополь, 
Україна  

 Український науково-дослідний інститут 
екологічних проблем, Україна 

 «ЄТВ-Технологія Трейд Лтд», 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; 

організація обміну студентами між університетами – учасниками консорціуму.  
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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. 

 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:  
Юрій Валентинович Холін, проректор, 
Володимир Юхимович Некос, декан екологічного факультету 
Контакти: тел.: +38 057 7075126, +380577075447 
е-адреса: kknu.ecology@gmail.com 
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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Модернізація професійних курсів 
№ 144920-TEMPUS-2008-FR-JPCR  

 
MOdernisation et DEveloppement  

de cours Professionnalisés 

Коротка назва проекту:  TEMPUS MODEP 

Багатонаціональний спільний проект      Пріоритет – Реформування навчальних програм 

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 положень Болонському процесу. З наданням українського та французького 
дипломів за спеціальністю «Менеджмент» по завершенню курсів. 
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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. 
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. 
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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Контроль якості інтернаціоналізації освіти 
№ 144882-TEMPUS-2008-DE-JPGR 

 
Quality Assurance Tools  

for the Management of Internationalization 

Коротка назва проекту:  QATMI 

Багатонаціональний спільний проект      Пріоритет – Реформування врядування ВНЗ 

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  
 Запорізький національний університет, 

Україна  
 Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету ім. Т.Шевченка 
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. 
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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 

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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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) 
Багатонаціональний спільний проект               Пріоритет – Вища освіта і суспільство 

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; 
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включення до групи фахівців (спеціалістів – техніків). 
 Відвідування підприємств. 

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/ukr/index.html 
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Мережа освітніх центрів 
з використання сучасних технологій 

для місцевого самоуправління 
№ 144742-TEMPUS-1-2008-1-DE-TEMPUS-JPHES  

 

Educational Centers’ Network  
On Modern Technologies оf Local Governing 

Коротка назва проекту: ECESIS  

Багатонаціональний спільний проект               Пріоритет – Вища освіта і суспільство 

Тривалість проекту: січень 2009 – січень 2011 

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 Тройц  
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 
 Тамбовська обласна державна 

адміністрація, Росія  
 Міністерство освіти Московської області, 

Росія 
 Єреванський державний університет, 

Вірменія  

 Єреванська державна академія мистецтв, 
Вірменія  

 Міністерство освіти і науки Вірменії 
 Комратський державний університет, 

Молдова  
 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: 
 Oрганізація мережі навчальних центрів на базі провідних регіональних університетів 

для перепідготовки державних службовців органів місцевого самоуправління за 
напрямком сучасних інформаційних технологій та іноземної мови. 

 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 
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та іноземних (Європейських) мов для науково-педагогічних працівників. 

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/ 
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:                 http://ecesis.ath.cx/ 
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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) 

Багатонаціональний спільний проект                  Пріоритет – Вища освіта і суспільство 

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  
 Київський національний університет ім. Тараса 

Шевченка  
 Державне агентство України з інвестицій та 

інновацій  
 Міністерство освіти та науки  України 

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 
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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. 
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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Західно-східна освітня 
мережа викладачів 

№ 145035-TEMPUS-2008 –LT-JPTHN 
 

Western-Eastern Teachers Education Network 

Коротка назва проекту:  WETEN 

Багатонаціональний спільний проект                                Пріоритет – 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 
 Університет Хассельта, Бельгія 
 Університет Авейро, Португалія 

Комп’ютерна фірма Timsoft, Румунія 
 Королівський інститут технологій, Швеція 
 Державний педагогічний університет  

«Ion Creanga», Молдова 

 Балтійський державний університет 
«Alecu Russo», Молдова  

 Тираспольський державний 
університет, Молдова 

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

 Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 
Україна 

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. 
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5. Тренінги для інструкторів з ефективного використання технологій і методик 
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 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 
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2-й конкурс 2009 р. (українською та англійською мовами) 
2nd Call For Proposals (2009) in Ukrainian and English Language 

 

 

 

Національна інженерна safeware-мережа центрів  
інноваційної університетсько-промислової 

кооперації   
158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR 

Коротка назва проекту:  SAFEGUARD 

Національний спільний проект            Пріоритет – Реформування навчальних програм 

Тривалість проекту:  січень 2010 – січень 2013 

Програма фінансування ЄК:  
                                      Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус:  € 693 191 

Цільова група: викладачі ВНЗ, співробітники кафедр ІТ, студенти, випускники 

Отримувач гранту: 
Університет Ньюкасла, Велика Британія 
Newcastle upon Tyne,  
Claremont Tower, Claremont Road 

Координатор:  
Крис Філіпс, декан 
Контакти: тел.: +44 191 2227975 
e-адреса: chris.phillips@newcastle.ac.uk 

Партнерство: 
 Сіті університет, Велика Британія 
 Університет Ньюкасла, Велика Британія 
 Аделард ЛЛП, Велика Британія 
 ABO Академія, Фінляндія 
 Інститут ІСТІ-СНР, Італія 
 Університет Неаполя, Італія 
 Національний аерокосмічний університет 

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

 Хмельницький національній університет, 
Україна 

 
 Полтавський національний 

технічний університет, Україна 
 Одеській національний технічний 

університет, Україна 
 Севастопольський національний 

технічний університет, Україна 
 Інститут математичних машин і 

систем, НАН України 
 КБ «Полісвіт», Україна 
 НПО «Радій», Україна  
 Міністерство освіти і науки України 

Мета та завдання проекту:  
 Підготовка нової генерації інженерів і дослідників, спроможних здійснювати та 

впроваджувати інноваційні розробки в сфері safeware-інженерії. 
 Задовольнити потреби української промисловості та дослідницьких інститутів, що 

працюють у різних критичних доменах. 
Напрями діяльності за проектом: 
 розроблення магістерської програми з safeware-інженерії; 
 розроблення програми підготовки аспірантів з safeware-інженерії; 
 упровадження програми підвищення кваліфікації (3 модуля); 
 застосування механізмів студентської мобільності; 
 створення національної мережевої платформи навчально-консалтингових центрів; 
 проведення заключної міжнародної конференції «Innovations and Growths in 

SafeWare Engineering»; 
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 розповсюдження результатів проекту; 
 заходи щодо забезпечення стійкого розвитку проекту; 
 контроль якості та моніторинг; 
 менеджмент проекту. 
Очікувані результати:  

I. Упроваджена магістерська програма, що складається з 6 курсів, у 5 партнерських 
університетах до 2013 р. 

II. Упроваджена програма аспірантської підготовки, що складається з 2 курсів, до 2013 р. 
III. Національна мережева платформа навчально-консалтингових центрів, що складається з 5 

центрів, до 2013 р. 
IV. Проведена міжнародна конференція «Innovations and Growths in SafeWare Engineering». 
Координатор проекту від України:  
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. 
Жуковського  http://www.khai.edu 
Відповідальна особа:  
Харченко В’ячеслав Сергійович, завідуючий кафедрой комп’ютерних систем та мереж 
Контакти:  телефон:  + 38 057 7074503; факс: +38 057 7074503 
е-адреса: v.kharchenko@khai.edu 
Web-site проекту:  http://safeguard.csn.khai.edu/ 

 

 

 
National Safeware Engineering Network of Centres  

of Innovative Academia-Industry Handshaking 
 

158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR 
Project Acronym:  SAFEGUARD 

National Joint Project                                          Priority – Curricula Reform 

Project duration:  January 2010 – January 2013  

EU funding instrument:  
                        Interregional program European Neighbourhood and Partnership Instrument  
Tempus grant  amount:  € 693 191 

Target group: HEI staff, lecturers and researchers at the IT departments, students, graduates 

Grant holder:  
University of Newcastle upon Tyne,  
Claremont Tower, Claremont Road, United 
Kingdom of Great Britain 

Coordinator:  
Chris Phillips, Dean of Undergraduate Studies 
Contacts:  
phone: +44 191 2227975,  
e-mail: chris.phillips@newcastle.ac.uk 

Partnership: 
 University of Newcastle upon Tyne, UK  
 Adelard LLP, London, UK 
 City University, London, UK 
 ABO Academi University, Finland 
 University of Naples Federico II, Italy  
 ISTI-CNR, Pisa, Italy 

 
 Poltava National Technical University, 

Ukraine 
 Sevastopol National Technical University, 

Ukraine 
 «Institute of Mathematical Machines and 

Systems», NASU, Kiev, UA 
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 National Aerospace University 
«Kharkiv Aviation Institute», Ukraine  

 Khmelnitskiy National University, 
Ukraine  

 Odessa National Polytechnic 
University, Ukraine 

 «Polysvit» Design Bureau, Ukraine 
 «Radiy» Research Production Company, 

Ukraine 
 Ministry of Education and Science of 

Ukraine 

Project goals and objectives:  
 To produce new generation of engineering and research staff capable of performing 

constructive development in safeware engineering. 
 Satisfy the needs of Ukrainian enterprises and institutions of different critical domains. 
Activities: 
 to develop MSc programme for the specialty «Safeware Engineering» (5 courses); 
 to develop PhD programme for the specialty «Safeware Engineering» (2 courses); 
 to develop in-service training programme (3 modules); 
 to introduce a scheme for students mobilities between Ukrainian and European 

stakeholders; 
 to establish a national network of centres for training and consultancy services in 

SafeWare Engineering area; 
 to arrange the international conference «Innovations and Growths in SafeWare 

Engineering»; 
 dissemination & public awareness; 
 sustainability; 
 quality control and monitoring; 
 management of the project. 
Expected results:  

I. Developed MSc programme (MP) for the specialty «SafeWare Engineering» which 
includes 5 courses by 2013. 

II. Developed PhD programme (PP) for the specialty «SafeWare Engineering» which 
includes 2 courses by 2013. 

III. Established national network of centres (NNC) for training and consultancy services in 
SafeWare Engineering area. 

IV. Arranged international conference «Innovations and Growths in SafeWare 
Engineering». 

Project coordinator(s) in Ukraine:  
National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»  http://www.khai.edu 
Responsible person:  
Prof. Vyacheslav Kharchenko, Head of Department of Computer Systems and Networks 
Contacts:  phone: +38 057 7074503; fax: +38 057 7074503; e-mail: v.kharchenko@khai.edu 
Project web-site:  http://safeguard.csn.khai.edu/ 
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Курс з експертизи та контролю якості  
харчових продуктів 

 з урахуванням європейського досвіду 
159173-TEMPUS-2009-DE-JPCR   

Коротка назва проекту:  EUBCFEQC 

Національний спільний проект      Пріоритет –Реформування навчальних програм 

Тривалість проекту:  січень 2010 – грудень 2012 

Програма фінансування ЄК:  
                                   Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус:  € 759 642 

Цільова група: викладачі та адміністратори ВНЗ, технічні співробітники 
спеціалізованих лабораторій, випускники (магістри) 
Отримувач гранту: 
Університет прикладних наук, 
Вейхенштефан,  
Німеччина 

Координатор: 
Хеннинг Виллеке 
Контакти: тел.: +49 9826 654228 
e-адреса: henning.willeke@t-online.de  

Партнерство: 
 Університет прикладних наук, 

Вейхенштефан, Німеччина 
 Університет Парми, Італія 
 Консалтингова асоціація Пауло та 

Беатріз, Португалія 
 Аграрний університет, м. Пловдів, 

Болгарія 
 Харківська державна зооветеринарна 

академія, Україна 
 Дніпропетровський державний 

аграрний університет, Україна 

 Херсонський державний аграрний 
університет, Україна 

 Одеський державний екологічний 
університет, Україна 

 Інститут свинарства ім. О.В. 
Квасницького 

 Українська корпорація промислового 
виробництва м’яса, Україна 

 Міністерство освіти та науки України  
 Міністерство аграрної політики 

України 

Мета та завдання проекту:  
 Сприяння процесу реформи української вищої освіти в галузі харчової науки та її 

наближенню до чинних європейських стандартів. 
 Створення і впровадження магістерської підготовки «Експертиза і контроль якості 

харчових продуктів» у 4-х українських університетах. 
Напрями діяльності за проектом: 
1. Нова програма і навчальний план: 
 cтворення академічної команди проекту; 
 порівняльний аналіз навчальних планів, що існують в Україні та ЄС; 
 підсумкова зустріч академічної команди у м. Харкові; 
 публікація звіту з порівняльного аналізу; 
 розроблення програми і навчальногоплану; 
 легалізація (акредитація) і публікація розробленої програми і навчального 
плану; 
 презентація навчальних планів і програм. 
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2. Стажування і перепідготовка викладачів 
 відбір викладачів для розроблення та реалізації магістерської програми; 
 спеціальна мовна підготовка (англійська мова) для викладачів; 
 покращення навчальної бази університетів; 
 стажування викладачів (протягом 2-х тижнів); 
 семінар з обміну досвідом стажування; 
 літня школа (ІІ і ІІІ). 

3. Навчальні матеріали курсу: 
 вивчення існуючих навчально-методичних матеріалів; 
 створення переліку навчально-методичної літератури, що необхідно підготовити; 
 розроблення навчально-методичної літератури. 

4. Створення 4-х регіональних центрів магістерської підготовки з експертизи і 
контролю якості харчових продуктів: 
 визначення та створення матеріально-технічних умов для центрів; 
 створення і обладнання спеціальних лабораторій; 
 відбір і підготовка технічного персоналу лабораторій; 
 створення бібліотечних фондів. 

5. Навчання студентів в регіональних центрах: 
 відбір студентів серед бакалаврів; 
 навчання на магістерській програмі; 
 практика студентів на європейських та українських підприємствах; 
 захист магістерських робіт; 
 створення асоціації випускників. 

6. Розповсюдження досвіду: 
 створення веб-сайту; 
 випуск щомісячного електронного бюллетеню; 
 ярмарка вакансій для студентів; 
 публічні заходи та розповсюдження інформації; 
 міжнародна наукова конференція. 

7. Забеспечення стійкості: 
 публікація нового навчального плану; 
 кооперація між університетами; 
 створення асоціації випускників; 
 робота лабораторії. 

8. Контроль і моніторинг: 
 щоденний внутрішній контроль; 
 міжуніверситетський контроль; 
 зовнішній контроль. 

9. Управління: 
 створення команди проекту; 
 координаційні зустрічі; 
 спільна оцінка виконання проекту. 

Очікувані результати:  
I. Нові програми та навчальні плани Магістерської програми з експертизи та 

контролю якості харчових продуктів з урахуванням європейського досвіду – 
розпочнеться з початку самого проекту в січні 2010 р. 
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II. Стажування і перепідготовка викладачів – розпочнеться у вересні 2010 р. 
III. Навчальні матеріали курсу експертизи та контролю якості харчових продуктів – 

розпочнеться у вересні 2010 р. 
IV. Cтворення 4-х регіональних центрів магістерської підготовки з експертизи та 

контролю якості харчових продуктів. 
V. Навчання українських студентів у 4-х регіональних центрах магістерської 

підготовки – розпочнеться у квітні 2011 р. 
Координатор проекту від України:  
Харківська державна зооветеринарна академія  http://www.zoovet.kharkov.ua  
Відповідальна особа:  
Гримблат Станіслав Олегович, проректор із зовнішньоекономічних зв’язків  
Контакти:  телефон:  + 38 057 6357522 
е-адреса: grant-ep@rambler.ru 
Web-site проекту: http://foodstuff.in.ua/ 

 

 

 
EU Based Course 

in Foodstuff Expertise & Quality Control 
159173-TEMPUS-2009-DE-JPCR 

Project  Acronym: EUBCFEQC 

National Joint Project                                                            Priority – Curricula Reform 

Project duration:  January, 2010 – December, 2012 

EU funding instrument:  
                           Interregional program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount: € 759 642 

Target group: teachers and administrative staff HEIs, technical staff of specialised 
laboratories, graduates (masters) 
Grant holder:  
University of Applied Sciences, 
Weihenstephan, Germany 

Coordinator: Henning Willeke 
Contacts:  phone: +49 9826 654228 
e-mail:  henning.willeke@t-online.de 

Partnership: 
 University of Applied Sciences, 

Weihenstephan, Germany 
 University of Parma, Italy 
 P&B – Consultores Associadoc, Moreira-

Maia, Portugal 
 Agricultural University, Plovdiv, 

Bulgaria 
 Kharkiv State Zooveterinary Academy, 

Ukraine 
 Dnipropetrovsk State Agrarian 

University, Ukraine 

 
 Kherson State Agrarian University, 

Ukraine 
 Odessa State Environmental University, 

Ukraine 
 Institute of Pig Breeding named after 

O.V.Kvasnytskyy 
 Ukrainian Corporation of Industrial Meat 

Production 
 Ministry of Education and Science of 

Ukraine 
 Ministry of Agrarian Policy of Ukraine 

Project goals and objectives:  
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 To contribute to the reform process of Ukrainian Higher Education in the sphere of food 
sciences and its approximation to the current European standards. 

 To create and implement EU Based Master Course in Foodstuff Expertise & Quality 
Control in four Ukrainian Universities. 

Activities: 
1. New curriculum & syllabi of the EU Based Master Course in Foodstuff Expertise & 
Quality Control (MCFEQC): 
 creating the Academic Team to overview the existing EU & UA curricula & courses 

syllabi; 
 carrying out the comparative analysis of EU & UA curricula & courses syllabi; 
 summarizing Academic Team meeting in Kharkiv; 
 publication of the Comparative Analytical Report; 
 curricula development and syllabi elaboration; 
 legalization/accreditation and publication of the elaborated curricula and courses 

syllabi; 
 curricula and syllabi Presentation. 

2. Teachers’ training and retraining: 
 selection of teachers to be trained; 
 special Language Training for selected teachers; 
 upgrade of teaching facilities; 
 2 two-week Teachers’ Trainings in the EU Universities; 
 experience Exchange Seminars; 
 project Summer Schools. 

3. Teaching materials in Foodstuff Expertise & Quality Control: 
 studying the scope of teaching materials available at the EU Universities and in 

Ukraine; 
 identifying the list of materials for teachers that is necessary to be adapted and 

elaborated; 
 elaboration and adaptation of the necessary materials. 

4. Establishment of 4 Regional Master Training Centers (RMTC) of Foodstuff Expertise & 
Quality Control: 
 providing premises for RMTC; 
 creation of special laboratories in each RMTC; 
 selection and retraining of the labs’ staff; 
 creation of the RMTCs’ libraries. 

5. UA students’ education at four Regional Master Training Centres: 
 selection of the advanced students at UA participating universities; 
 delivering the Master Course to the selected students; 
 practical placement of UA students at the EU and UA enterprises; 
 EU-UA Master Diplomas Defense; 
 creation of the Alumni Association. 

6. Dissemination: 
 creation of the project web-site; 
 issuing monthly Electronic Project Bulletin; 
 student Job Fairs; 
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 project Public Events and Dissemination Activities; 
 international Scientific Conference on practical EU and UA standards on teaching the 

MC in Foodstuff Expertise and Quality Control. 
7. Sustainability: 
 approval and publication of the elaborated curricula and courses syllabi; 
 cooperation with the Universities’ environment; 
 creation of the Alumni Association; 
 usage of the specialised labs’ equipment. 

8. Quality Control And Monitoring: 
 day-to-day University Quality control and Monitoring; 
 external Quality Control and Monitoring; 
 inter-university quality monitoring. 

9. Management of the project: 
 creation of the Project Coordinating Group; 
 project Coordinating Meeting; 
 annual Meetings on the contractual issues in Brussels; 
 elaboration of the project Progress and Final Reports. 

Expected results:  
I. New curriculum & syllabi of the EU Based Master Course in Foodstuff Expertise & 

Quality Control (MCFEQC) starts from the project very beginning in January 2010. 
II. Teachers’ training and retraining starts in September 2010. 

III. Teaching materials in Foodstuff Expertise & Quality Control will begin in September 
2010. 

IV. Establishment of 4 Regional Master Training Centers (RMTC) on Foodstuff Expertise & 
Quality Control. 

V. UA students’ education at four Regional Master Training Centres starts in April 2011. 
Project coordinator(s) in Ukraine:  
Kharkiv State Zooveterinary Academy  http://zoovet.kharkov.ua  
Responsible person:  
Stanislav Grymblat, Vice-rector, Department of  International and Economic cooperation 
Contacts:  phone: + 38 057 6357522 
e-mail: grant-ep@rambler.ru 
Project web-site: http://foodstuff.in.ua/ 
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Активізація трикутника знань  

шляхом створення Інноваційних офісів  
в українських вищих навчальних закладах 

159359-TEMPUS-2009-ES-JPHES 
 

Коротка назва проекту:  UNI4INNO (Innovation Offices in Ukraine Higher Education 
Institutions) 
Національний спільний проект                           Пріоритет – Вища освіта і суспільство 

Тривалість проекту:  січень 2010 – січень 2013 

Програма фінансування ЄК:  
                                       Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус:  € 637 405 

Цільова група: викладачі, студенти і випускники ВНЗ, співробітники відділів трансферу 
технологій                              
Отримувач гранту: 
Університет Аліканте, Іспанія 
(Campus de San Vicente, Edificio German 
Bernacer - Apartado de Correos 99, Spain) 

Координатор:  
Марія Барлунга 
Контакти: тел.: +34 965 909684 
e-адреса: barluenga@ua.es  

Партнерство: 
 Університет Аліканте, Іспанія 
 Університет Чалмеш, Швеція 
 Університет Болоньї, Італія 
 Ризький технічний університет, Латвія 
 НГО «Міжнародна університетська 

служба», Австрія 
 Національний аерокосмічний 

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

 Донбаська машинобудівна академія, 
Україна 

 Одеський національний університет, 
Україна 

 Національна металургійна академія 
України 

 Національний університет«Львівська 
політехніка», Україна 

 Кримський гуманітарний університет, 
Україна 

 Міністерство освіти і науки України 
 Інститут інноваційних технологій та 

змісту освіти, МОН України  
 Торгово-Промислова Палата м. Києва, 

Україна 
Мета та завдання проекту:  
 Зміцнення стратегічних, управлінських та адміністративних можливостей шести 

українських університетів у визначенні, управлінні та генеруванні цінностей на 
основі нематеріальних (у першу чергу – інтелектуальних) активів університетів. 

 Підвищення ефективності участі українських університетів у науковій кооперації 
шляхом упровадження низки цільових заходів з метою розбудови їх потенціалу 
співпраці. 

 Просування інноваційної культури в українських ВНЗ шляхом створення та 
впровадження інноваційних офісів та послуг з підтримки інновацій 

Напрями діяльності за проектом: 
 Створення стратегічних факторів для реалізації інституціональної інноваційної 

політики. 
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 Створення стійкої структури з підтримки інновацій в 6 українських університетах. 
 Підготовка кваліфікованого персоналу для підтримки процесів інноваційного 

розвитку в 6 українських університетах. 
 Пілотне впровадження 6 інноваційних офісів. 
 Створення національної мережевої платформи «Університети для інновацій». 
 Розповсюдження результатів проекту. 
 Заходи щодо забезпечення стійкого розвитку проекту. 
 Контроль якості та моніторинг. 
 Менеджмент проекту. 
Очікувані результати:  

I. Кваліфікований персонал для підтримки процесів інноваційного розвитку в 6 
українських університетах. 

II. 6 інноваційних офісів в університетах-партнерах. 
III. Національна мережева платформа «Університети для інновацій». 
Координатори проекту від України:  
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» імені 
Є.М. Жуковського  http://www.khai.edu 
Відповідальна особа: 
Кузнєцов Анатолій Юрійович, керівник європейських програм університету 
Контакти: телефон:  + 38 057 7074701; факс: +38 057 7074701;  
е-адреса: tempus@khai.edu 
Web-site проекту:  www.uni4inno.eu 

 

 
Boosting the Knowledge Triangle  

by Establishing Innovation Offices  
in Ukrainian Higher Education Institutions  

159359-TEMPUS-2009-ES-JPHES 
 

Project Acronym:  UNI4INNO 

National Joint Project                                           Priority – Higher Education and Society 

Project duration:  January 2010 – January 2013  

EU funding instrument:  
                        Interregional program European Neighbourhood and Partnership Instrument  
Tempus grant  amount:  € 637 405 

Target group: HEI staff, students and graduates, R&D managers 

Grant holder:  
University of Alicante,  
Campus de San Vicente, Edificio German 
Bernacer - Apartado de Correos 99, Spain 

Coordinator:  
Maria Barluenga, project manager 
Contacts: phone: +34 965 90 97 18 / 9684 
e-mail: barluenga@ua.es   
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Partnership: 
 University of Alicante, Spain 
 Chalmers University of Technology, 

Sweden 
 University of Bologna, Italy 
 World University Service, Austria 
 Crimean University of the Humanities 
 Donbass State Engineering Academy 
 Lviv Polytechnic National University 
 National Aerospace University «Kharkiv 

Aviation Institute» 

 
 National Metallurgical Academy of 

Ukraine  
 Odessa I.I. Mechnikov National 

University 
 Ministry of Education and Science of 

Ukraine  
 Ukrainian State Institute of Innovation 

Technologies and Content of Education 
 Kiev Chamber of Commerce 

Project goals and objectives:  
 To sustainably strengthen strategic, managerial and administrative capacities of 6 

Ukrainian universities in identifying, managing and generating value from their 
intangible assets. 

 Enhancing participation in cooperative research activities, through implementation of a 
series of targeted capacity building measures. 

 Promote the Innovation culture within Ukrainian Higher Education Institutions through 
the establishment and implementation of innovation offices and innovation support 
services. 

Activities: 
 Stimulation of strategic factors for the implementation of the institutional innovation 

policies. 
 Sustainable Innovation Support Structures at 6 Ukrainian Universities. 
 Enhanced Human Skills and Managerial Capacities for the support of innovation in 6 

Ukrainian Universities. 
 Proof of concept - pilot operations of 6 Innovation Offices. 
 Creation of a national networking platform «Universities 4 Innovation». 
 Dissemination & Public awareness. 
 Sustainability. 
 Quality control and monitoring. 
 Management of the project. 
Expected results:  

I. Enhanced Human Skills and Managerial Capacities for the support of innovation in 6 
Ukrainian Universities. 

II. 6 Innovation Offices in all partner universities. 
III. National networking platform «Universities 4 Innovation». 
Project coordinator(s) in Ukraine:  
National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»  http://www.khai.edu 
Responsible person:  
Prof. Anatoliy Kuznetsov, in charge of University Cooperation with European programmes 
Contacts:  phone: +38 057 7074701;  fax: +38 057 7074701  
е-mail: tempus@khai.edu 
Project web-site:  http://www.uni4inno.eu 
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Розвиток освіти в питаннях управління земельними 

ресурсами в Македонії та Україні 
159184-TEMPUS-2009-SE-JPCR 

Коротка назва проекту:  LAGOS 

Багатонаціональний спільний проект  Пріоритет–Реформування навчальних програм 

Тривалість проекту: лютий 2009 – січень 2012 

Програма фінансування ЄК: 
                                     Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус:  € 998 701 

Цільова група: викладачі, студенти, аспіранти, випускники 

Отримувач гранту: 
KTH, Королівський Технологічний 
Інститут, Швеція 

Координатор: Ханс Маттссон 
Контакти: телефон: +4687908617 
е-адреса:  mattsson@infra.kth.se 

Партнерство: 
 KTH, Королівський Технологічний 

Інститут, Швеція 
 Технологічний Університет Гельсинкі, 

Фінляндія 
 Аграрний Університет Кракова, 

Польща  
 Університет Св. Кирила та Мефодія, 

Республіка Македонія 
 Гоче Дельчів Університет, Республіка 

Македонія 
 Агентство нерухомості та кадастру 

Республіки Македонія  
 Київський національний університет 

будівництва і архітектури, Україна  

 
 Донецький національний технічний 

університет, Україна 
 Харківський національний аграрний 

університет, Україна 
 Львівський національний аграрний 

університет, Україна 
 Головне управління земельних 

ресурсів Київської міської державної 
адміністрації, Україна 

 Львівський науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою, 
Україна 

 Міністерство освіти і науки України 

Мета та завдання проекту:  
 Розробити і впровадити нову Магістерську програму з питань управління 

земельними ресурсами відповідно до положень Болонського процесу в 2 
університетах Македонії та 4 українських ВНЗ до вересня 2012 р. 

 Встановити нове академічне ІТ середовище в Університетах-партнерах до вересня 
2011 р. 

 Створити потенціал університетів Македонії і України за допомогою інтенсивного 
навчання до вересня 2012 р. 

 Зміцнити зв'язок між освітою і практикою в сфері управління земельними 
ресурсами. 

 Підвищити наочність нової програми підготовки магістрів в Македонії та Україні до 
грудня 2012 р. 
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Напрями діяльності за проектом: 
 Аналіз існуючих навчальних програм і порівняння з потребами ринку. 
 Розроблення нового навчального плану магістерської програми, курсів і навчальних 

матеріалів з управління земельними ресурсами. 
 Перепідготовка викладачів і навчання студентів. 
 Упровадження нових методик навчання. 
 Інформаційні сесії в університетах. 
 Поширення результатів проекту. 
 Стійкий розвиток. 
 Контроль якості та моніторинг.  
 Управління проектом. 
Очікувані результати:  

I. Розроблення нової магістерської програми і нових навчальних курсів. 
II. Розроблення та видання навчально-методичних матеріалів для магістерської 

програми. 
III. Розробка та обслуговування веб-сайтів Центрів. 
IV. Зміцнення зв'язків між освітою і практикою в Македонії і України. 

Координатори проекту від України:  
Київський національний університет будівництва і архітектури   www.knuba.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Ольга Петраковська, завідувач кафедри, професор  
Contacts:  телефон: +38 044 2415569;  факс: +38 044 2432671;  
е-mail: petrakovska@gmail.com 
Донецький національний технічний університет  http://donntu.edu.ua/ 
Відповідальна особа: 
Сергій Могільний, завідувач кафедри, професор 
Контакти:  телефон: +38 062 3010781;  факс: +38 062 3817536; 
е-mail: mogilny@gis.dgtu.donetsk.ua 
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 
http://www.knau.kharkov.ua/ 
Відповідальна особа: 
Олександр Лозовий, завідувач кафедри, професор 
Конттакти:  телефон: +38 057 2997890;  факс: +38 057 937146 
е-mail: timoshevskyy@crambler.ru 
Львівський національний аграрний університет   http://www.lnau.lviv.ua/ 
Відповідальна особа: 
Михайло Ступень, декан факультету, професор 
Контакти:  телефон: +38 0322 242902;  факс: +38 032 242331;  
е-mail: izvk@i.ua 
Міністерство освіти і науки України  www.mon.gov.ua 
Відповідальна особа:  
Ольга Котова, начальник відділу міжнародних договорів Департаменту міжнародного 
співробітництва та європейської інтеграції 
Контакти: телефон: +38 044 4862876; факс: +38 044 4862876;  
е-mail: o_kotova@mon.gov.ua 
Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації 
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http://www.guzem.kmv.gov.ua  
Відповідальна особа: 
Андрій Тарнопольский, заступник начальника 
Контакти:  телефон: +38 044 27839496; факс: +38 044 2784195;  
е-mail: andrey@kievzem.kiev.ua 
Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою 
Відповідальна особа: 
Богдан Кульчитський, директор інституту  
Контакти:  телефон: +38 0322 2723926; факс: +38 0322 2723926;  
е-mail: fev@liz.lviv.ua 
Web-site проекту: http://land.knuba.edu.ua/ 

 
 

 

 
Development of New Land Governance Studies 

 in Macedonia and Ukraine 
 

159184-TEMPUS-2009-SE-JPCR    
Project Acronym::  LAGOS  

Multi-country Joint Project                                          Priority – Curricula Reform 

Project duration:  February 2009 – January 2012 

EU funding instrument:  
                        Interregional program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:  € 998 701 

Target group: university teachers, PhD students, students, graduates 

Grant holder:  
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden 

Coordinator: Hans  Mattsson 
Contacts: phone: +4687908617 
е-mail:  mattsson@infra.kth.se 

Partnership: 
 KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, 

Sweden 
 Helsinki University of Technology, 

Finland  
 University of Agriculture in Krakow, 

Poland 
 Sts. Cyril and Methodius University,  
 Goce Delcev University, Macedonia  
 Real Estate Cadastre Agency of Republic 

of Macedonia  

 
 Kyiv National University of Construction and 

Architecture, Ukraine  
 Donetsk National Technical University, Ukraine 
 Kharkiv National Agrarian University, Ukraine  
 Lviv National Agricultural University, Ukraine 
 Lviv Scientific, Research and Project Institute of 

Land Management, Ukraine  
 Ministry of Education and Science of Ukraine  
 Central Department of Land Resource of 

Executive Committee of Kiev Council, Ukraine 
Project goals and objectives:  
 To develop and introduce a new Master program in Land Governance in accordance with 

Bologna process at 2 Macedonian and 4 Ukrainian universities by September 2012. 
 To establish new IT academic environment in Partner Universities by September 2011. 
 To built up the capacity of Macedonian and Ukrainian universities through intensive training by 

September 2012. 
 To strengthen the link between education and practice in Land Governance. 
 To enhance the visibility of the New Master Program in MK and UA by December 2012. 
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Activities: 
 Analyse existing curricula and compare with needs of market. 
 Develop new Master curriculum, courses and teaching materials in Land Governance. 
 Retrain teachers and train students of universities. 
 Introduce a new teaching methodologies. 
 Infosessions in Universities. 
 Dissemination of the project results. 
 Sustainability. 
 Quality control and monitoring.  
 Management of the project. 
Expected results:  

I. Development of new Master curricula and new courses.  
II. Development and publishing of teaching materials for MSc study.  

III. Design and maintenance of the Centre’s websites. 
IV. Strengthen the link between education and practice in Macedonia and Ukraine. 

Project coordinator(s) in Ukraine:  

Kyiv National University of Architecture and Construction  www.knuba.edu.ua 
Responsible person:  
Olga Petrakovska, Head of Department 
Contacts:  phone: +38 044 2415569;  fax: +38 044 2432671; e-mail: petrakovska@gmail.com 
Donetsk National Technical University  http://donntu.edu.ua/ 
Responsible person: 
Sergey Mogilny, Head of Department, Professor in Geodesy 
Contacts:  phone: +38 062 3010781; fax: +38062 3817536; e-mail: mogilny@gis.dgtu.donetsk.ua 
Kharkiv V.V. Dokuchaev National Agrarian University  http://www.knau.kharkov.ua/ 
Responsible person: 
Aleksandr Lozovу, Head of Department, Professor in Land Management  
Contacts:  phone: +38 057 2997890;  fax: +38 057 937146; e-mail: timoshevskyy@crambler.ru 
Lviv National Agricultural University  http://www.lnau.lviv.ua/ 
Responsible person: 
Mykhailo Stupen, Dean of Faculty, Professor in Region Economy  
Contacts:  phone: +38 0322 242902;  fax: +38 032 242331; e-mail: izvk@i.ua 
Minitry of Education and Science of Ukraine  www.mon.gov.ua 
Responsible person: 
Olga Kotova, Head of Department of International Agreements 
Contacts:  phone: +38 044 4862876;  fax: +38 044 4862876; e-mail: o_kotova@mon.gov.ua 
Central Department of Land Resource of Executive Committee of Kiev Council 
Responsible person: 
Andrey Tarnopolskyi, Deputy Head 
Contacts:  phone: +38 044 27839496;  fax: +38 044 2784195; e-mail: andrey@kievzem.kiev.ua 
Lviv Scientific, Research and Project Institute of Land Management 
Responsible person: 
Bogdan Kulchytskyy, Director of Institute  
Contacts:  phone: +38 0322 2723926;  fax: +38 0322 2723926; e-mail: fev@liz.lviv.ua 
Project web-site:  http://land.knuba.edu.ua/ 
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Мережева взаємодія університетів-партнерів 
у реалізації багаторівневої системи 

 підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів  
в галузі освітнього менеджменту 

159371-TEMPUS-2009-DE-JPCR 
Коротка назва проекту:  Освітній менеджмент 
Багатонаціональний спільний проект  Пріоритет–Реформування навчальних програм 

Тривалість проекту: 1 січня 2010 – 31 грудня 2012  
Програма фінансування ЄК:  
                                       Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту: :  € 1 259 525  
Отримувач гранту:  
Університет м. Хільдесхайм, Німеччина 
(Marienburger Platz 22) 

Координатор:  
проф., д-р Ольга Грауманн 
контакти: тел.: +495121 883433 
е-адреса: jaugrau@uni-hildesheim.de 

Консорціум: 
 Фондовий університет м. Хільдесхайм, 

Німеччина 
 Університет м. Кремс, Австрія 
 Технічний університет м. Лодзь, 

Польша 
 Новгородський державний університет 

ім. Ярослава Мудрого, Росія 
 Санкт-Петербурзька академія 

постдипломної освіти, Росія 

 Смоленський державний університет, 
Росія  

 Вітебський державний університет ім. 
П.М. Машерова, Білорусь 

 Брестський державний університет ім. 
А.С. Пушкіна, Білорусь 

 Дніпропетровський національний 
університет ім. Олеся Гончара, Україна 

 Хмельницький національний 
університет, Україна 

Мета та завдання проекту: 
 розроблення концепції багаторівневої системи підготовки та підвищення 

кваліфікації в області освітнього менеджменту; 
 розроблення та реалізація модульних освітніх програм для різних рівнів системи 

підвищення кваліфікації та аспірантури в області освітнього менеджменту; 
 формування міжнародного віртуального фонду кращих навчальних модулів з 

освітнього менеджменту; створення Компетентністних центрів  
 створення освітнього стандарту магістратури в системі підвищення кваліфікації; 
 формування міжнародних команд викладачів і міжнародних тандемів наукових 

керівників аспірантів; 
 розроблення міжнародних підручників. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Інтеграція автономних систем підготовки та підвищення кваліфікації в області 

освітнього менеджменту в єдину структуру. 
 Створення міжнародної мережі університетів-партнерів, що забезпечить високу 

якість освіти за рахунок відкритого доступу до навчальних модулів і ресурсів, 
розроблених за проектом. 

Очікувані результати: 
I. Створення компетентністних центрів в університетах-партнерах. 

II. Розроблення концепції аспірантури як третього цмклу підготовки в області 
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освітнього менеджменту. 
III. Створення навчальних планів та освітніх програм для кожного рівня багаторівневої 

професійної освіти, що завершуються видачею відповідного документу 
(посвідчення, сертифікат, диплом). 

Координатори проекту від України: 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 
http://www.dnu.dp.ua/ 
Відповідальна особа: 
Клюєв Володимир Петрович, професор, директор Центру післядипломної освіти,  
Контакти: телефон: +38 056 7445374; е-mail: volodymyr.klyyev@yahoo.com 
Хмельницький національний університет  http://www.tup.km.ua/ 
Йохна Микола Антонович, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків 
Контакти: телефон: +38 0382 728076; +38 03822 49353; е-mail: center@mailhub.tup.km.ua 
Веб-сайт проекту: http://www.khnu.km.ua/interdept/index.php/projects/96-159371; 
www.tempus.novsu.ru 
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Навчальний план за спеціальністю  
«Охорона навколишнього середовища» 

в аграрних університетах 
159188-TEMPUS-2009-PL-JPCR 

Коротка назва проекту:  ENAGRA 

Багатонаціональний спільний проект  Пріоритет–Реформування навчальних програм 

Тривалість проекту: січень 2010 – січень 2013    

Програма фінансування ЄК:  
                                     Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус:  € 724 837 

Цільова група: викладачі, студенти ВНЗ 

Отримувач гранту: 
Варшавський університет наук про 
життя, Польща 
(Nowoursynowska str. 159)  

Координатор:  
Стефан Ігнар 
Контакти: тел.: + 48 22 5935270  
е-адреса: stefani@levis.sggw.pl  

Консорціум: 
 WULS - Варшавський університет 

наук про життя, Польща 
 Європейська мережа відділів з 

міжнародних зв’язків у вищих 
навчальних закладах з аграрних і 
пов’язаних наук, Польща 

 Асоціація європейських університетів 
наук про життя, Польща  

 Інститут EDUTER, Франція 
 Університет Lleida, Іспанія 
 Університет природних ресурсів і 

прикладних наук про життя, Австрія 
 Університет м.Гент, Бельгія 

 Саратовський державний аграрний 
університет, Росія 

 Бурятська державна 
сільськогосподарська академія, Росія 

 Міністерство освіти і науки Республіки 
Бурятія, Росія 

 Міністерство природних ресурсів 
Республіки Бурятія, Росія 

 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 Львівський національний аграрний 
університет, Україна 

 Міністерство освіти і науки України 
 Міністерство аграрної політики України 

Мета та завдання проекту:  
 Запровадження в університетах-партнерах навчального плану і навчальних методів 

за трицикловою структурою в пріоритетних дисциплінах з навколишнього 
середовища відповідно до вимог Болонського до червня 2011 р. 

Напрями діяльності за проектом: 
8.  Розвинений/модернізований трицикловий навчальний план в університетах-

партнерах  
1.1. Оцінювання існуючих навчальних планів і потреб підготовки.  
1.2. Розроблення цільових навчальних планів. 
1.3. Розроблення курсів. 
1.4. Розвиток методології дистанційного та електронного навчання. 
1.5. Затвердження нових програм керівництвом університетів-партнерів. 
2. Розбудова інституційного потенціалу 
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2.1. Мобільність персоналу. 
2.2. Короткотермінові інтенсивні курси для персоналу. 
2.3. Удосконалення навчальних лабораторій. 
2.4. Модернізація бібліотек та створення бази даних. 
3. Експериментальне навчання студентів  
3.1. Упровадження експериментальних програм навчання. 
3.2. Оцінювання та вдосконалення навчальних програм. 
4. Поширення  
4.1. Поширення в межах консорціуму. 
4.2. Поширення поза межами консорціуму. 
5. Сталість  
5.1. Упровадження модернізованих навчальних програм.  
5.2. Побудова інституціональної спроможності. 
6. Контроль якості та моніторинг 
6.1. Оцінка управління проектом. 
6.2. Оцінка мобільності персоналу. 
6.3. Оцінювання модернізованих навчальних програм. 
7. Управління проектом 
7.1. Планування. 
7.2. Виконання. 
7.3. Інформування. 
Очікувані результати:  
 Модернізація навчальних планів у 4 аграрних університетах-партнерах Російської 

Федерації і України. Результати проекту призведуть до гармонізації систем вищої 
освіти Україні та Росії і європейських систем, вони підтримуватимуть 
упровадження Болонського процесу в країнах-партнерах проекту.  

 План модернізації трициклової структури навчального плану в сфері наук про 
навколишнє середовище складатиметься з 4-річної бакалаврської програми, 
наступної 2-річної магістратури і 3-річної аспірантури. Дві обрані спеціальності для 
розвитку/модернізації: «Агроекологія» для російських університетів-партнерів та 
«Екологія і захист навколишнього середовища» для українських партнерів. 

 Протягом модернізації/розвитку навчального плану відповідно до профілю 
професійного досвіду, технічний проект розроблення предметних курсів в рамках 
проаналізованих спеціальностей і необхідних освітніх ресурсів обговорюватиметься 
на основі навчальних результатів. Це дозволить пояснювати на прикладах 
методологічний підхід для представлення та опису навчального плану і 
дескрипторів кваліфікацій, пов’язаних з представленими в межах Болонського 
процесу так званих національних рамок кваліфікацій для Російської Федерації і 
України.  

 Структура модернізованих навчальних програм базуватиметься на стандартах ЄС, 
що включають 60 балів ECTS за один навчальний рік. Начальні програми 
складатимуться з обов’язкових предметів, обмежено вибіркових і повністю 
вибіркових предметів. Викладацька методологія буде поєднувати лекції, практичні 
вправи або експерименти, аналіз ситуацій, командні проекти, моделювання  
польових робіт, стажування та дипломну роботу/дослідження. Співробітники 
університетів-партнерів будуть підготовлені з нових навчальних предметів і нових 
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методів викладання (презентаційні методи та використання ІКТ в освіті). Будуть 
розвинуті/вдосконалені навчальні комп’ютерні лабораторії і лабораторії з якості 
навколишнього середовища, а також будуть оновлені бібліотечні ресурси. Модулі з 
обраних курсів будуть розроблені як дистанційні ресурси та ресурси е-навчання. 
Нові навчальні програми будуть схвалені керівництвом кожного університету-
партнера і будуть акредитовані міністерствами освіти і науки в Російській Федерації 
та в Україні. 

Координатори проекту від України:  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
http://nubip.edu.ua/ 
Відповідальна особа: 
Віктор Каленський, проректор з міжнародної навчально-наукової діяльності 
Контакти: телефон:  +38 044 5278119;  факс: +38 044 2584234; е-mail: inter@nauu.kiev.ua ; 
vkalen@nauu.kiev.ua  
Міністерство освіти і науки України  www.mon.gov.ua 
Відповідальна особа: 
Омелян Сухолиткий, директор Департаменту з міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції 
Контакти: телефон: +38 044 2162235;  факс: +38 044 2361049 
е-mail: ministry@mon.gov.ua 
Міністерство аграрної політики України  http://www.minagro.gov.ua/ 
Відповідальна особа: 
Тетяна Іщенко, директор Науково-методичного центру аграрної освіти  
Контакти: телефон: +38044 2423568; е-mail: smcae@smcae.kiev.ua 
директор Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва 
Контакти: телефон: +38 044 2798367;  факс: +38 044 2798104; е-mail: gai@minapk.gov.ua; 
envor@minapk.gov.ua 
Web-site проекту: http://nubip.edu.ua/en/node/3273 

 

  

 

Environmental Curricula  
at Agricultural Universities   

 
159188-TEMPUS-2009-PL-JPCR 

Acronym of the project:  ENAGRA 

Multi-country Joint Project                                          Priority – Curricula Reform 

Project duration  January 2010 – January 2013 

EU funding instrument:  
                        Interregional program European Neighbourhood and Partnership Instrument  
Tempus grant  amount:  € 724 837 

Target group: faculty members 

Grant holder:  
Warsaw University of Life Sciences, 
Nowoursynowska str. 159, 
Warsaw, Poland 

Coordinator:  
Stefan Ignar, Head of Department 
Contacts: + 48 22 5935270:  
e-mail: stefani@levis.sggw.pl 
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Partnership: 
 Warsaw University of Life Sciences, Poland 
 Association for European Life Sciences 

Universities, Poland  
 Institutions within Agricultural and Related 

Sciences, Poland 
 European Network of International Relations 

Officers at Higher Education, Poland  
 University of Natural Resources and Applied 

Life Sciences, Austria 
 Ghent University, Belgium 
 Institute EDUTER of National School of Higher 

Education in Agronomy, Food and 
Environmental Sciences, France 

 University of Lleida UdL, Spain 

 Saratov State Agrarian University, 
Russia 

 Buryat State Agricultural Academy, 
Russia 

 Ministry of Education and Science of 
the Republic of Buryatia, Russia 

 Ministry of Natural Resources of 
Republic of Buryatia, Russia 

  National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine 

 Lviv National Agrarian University, 
Ukraine 

 Ministry of Agrarian Policy of Ukraine 
 Ministry of Education and Science of 

Ukraine 
Project goals and objectives:  
 To bring three cycle structure curricula and teaching methods at project partner universities, in 

the priority discipline of environment, into line with the Bologna requirements by June 2011. 
Activities: 
1. Developed/modernized three cycle curricula at Partner Universities  
1.1 Assesment of existing curricula and training needs. 
1.2 Elaboration of target curricula. 
1.3 Development of courses. 
1.4 Development of distance and e-learning methodology. 
1.5 Approval of new programs by Partner Universities authorities. 
2. Institutional capacity building. 
2.1 Staff mobilities. 
2.2 Short intensive courses for staff. 
2.3 Upgrading teaching laboratories. 
2.4 Library upgrading and data base creation. 
3. Pilot student training 
3.1 Pilot study programs implemented. 
3.2 Study programs evaluation and upgrading. 
4. Dissemination 
4.1 Dissemination within consortium. 
4.2 Dissemination beyond consortium. 
5. Sustainability 
5.1 Introduction of modernized study programs. 
5.2 Institutional capacity building – upgrading. 
6. Quality control and monitoring 
6.1 Assesment of project management. 
6.2 Assesment of staff mobilities. 
6.3 Evaluation of modernized study program curricula. 
7. Management of the project 
7.1 Plannig. 
7.2 Executing.  
7.3 Informing. 
Expected results:  

 Proposed ENAGRA Project aims at modernization of curricula at four Partner agricultural 
Universities in Russian Federation and in Ukraine. Project results will lead to harmonization of 
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Russian and Ukrainian higher education systems with European one ant they will directly support 
implementation of Bologna process in Project Partner Countries.  

 The planned to be modernized three cycle structure curricula in the area of environmental 
studies will consist of the 4 years Bachelor program followed by 2 years Master program and 3 years 
PhD study. Two specialties were selected for development/modernization: «Agroecology» for 
Russian Partner Universities and «Ecology and Environmental Protection» for Ukrainian ones. 

 During curricula modernization/development planning reference profile of professional 
experience, technical project of the design of subject courses within analyzed specialties and 
necessary educational resources will be discussed on the basis of learning outcomes. It will allow for 
exemplification of methodological approach for the expression and description of the curricula 
(modules, units and qualifications) and qualification descriptors associated with the being introduced 
within Bologna process so called national qualifications frameworks for Russian Federation and for 
Ukraine.  

 The structure of modernized study programs will be based on EU standards comprising of 60 
ECTS points per one year of study. Study programs will consist of compulsory subjects, restricted 
optional subjects and fully optional subjects.  

 The teaching methodology will combine lectures, practical exercises or experiments, case 
works, team projects, modeling field trips, internships and thesis research. Partner Universities staff 
will be trained on new, advanced study subjects and new teaching methods (presentation techniques 
and use of ICT in education). Educational computer and environmental quality laboratories will be 
developed/upgraded and library resources will be updated. Selected course modules will be 
developed as distance and e-learning resources. New study programs will be approved by the 
authorities of each Partner University and they will be accredited by respective units of Ministries of 
Education and Science in Russian Federation and in Ukraine. 
Project coordinator(s) in Ukraine:  
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine  www. nubip.edu.ua 
Responsible person:  
Viktor Kalenskiy, Vice-Rector for International Scientific and Pedagogic Activity 
Contacts: phone: +38 044 5278119;  fax: +38044 2584234; е-mail: inter@nauu.kiev.ua, 
vkalen@nauu.kiev.ua 
Ministry of Education and Science of Ukraine www.mon.gov.ua 
Responsible person: 
Omelian Sukholytkyi, Director of Department of International Cooperation and European Integration  
Contacts: phone:  +38 044 2162235;  fax: +38 044 2361049; е-mail: ministry@mon.gov.ua 
Ministry of Agricultural Policy of Ukraine http://www.minagro.gov.ua/ 
Responsible persons: 
Tatyana Ischenko, Director of Academic and Methodological Center for Agrarian Education 
Contacts: phone: +38 044 2423568; е-mail: smcae@smcae.kiev.ua 
Director of Department of Agrarian Education, Science and Councelling   
Contacts: phone:  +38 044 2798367;  fax: +38 044 2798104; е-mail: gai@minapk.gov.ua; 
envor@minapk.gov.ua 
Project web-site: http://nubip.edu.ua/en/node/3273 
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Інноваційна міжуніверситетська мережа  
для розвитку партнерських відносин 

із підприємствами  
159239-TEMPUS-2009-SE-JPGR 

Коротка назва проекту:  UNINET 

Багатонаціональний спільний проект            Пріоритет–Реформування врядування 

Тривалість проекту: лютий 2010 – січень 2013 

Програма фінансування ЄК:  
                                       Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус:  € 1 219 022 

Цільова група: викладачі, студенти ВНЗ, співробітники енергетичних підприємств  

Отримувач гранту: 
KTH – Королівський інститут технологій, 
Швеція  
(Lindstadtsvagen 30, Stockholm)  

Координатор:  
Владімір Кучеров, проектний менеджер  
Контакти: тел.: + 46 8 790 8507   
e-адреса: vladimir.kutcherov@energy.kth.se  

Партнерство: 
 KTH – Королівський інститут 

технологій, Швеція 
 Університет науки і технологій Гірничо-

металургійна академія ім. С.Сташіца, 
Польща 

 Університет Ворвік, Велика Британія 
 Російська державна академія нафти і 

газу, Росія 
 Уфимський державний нафтовий 

технологічний університет, Росія 
 Тюменський державний університет 

нафти і газу, Росія  
 Ухтинський державний технічний 

університет, Росія 

 
 Білоруський національний технічний 

університет, Білорусь 
 Полоцький державний університет, 

Білорусь 
 Азербайджанська державна нафтова 

академія, Азербайджан 
 Сумгаїтський державний університет, 

Азербайджан  
 Полтавський національний технічний 

університет ім. Ю.Кондратюка, 
Україна  

 Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу, 
Україна 

Мета та завдання проекту:  
Створення інноваційної міжуніверситетської мережі російських, українських, білоруських 
та азербайджанських університетів-партнерів для розроблення ефективної системи 
партнерства з регіональними підприємствами енергетичного сектору економіки та 
початку впровадження університетських технологій на ринку до грудня 2012 р. 
Напрями діяльності за проектом: 
 Навики і досвід управління партнерськими відносинами із підприємствами. 
 Створення нової інноваційної міжуніверситетської мережі. 
 Організація науково-технологічних виставок-ярмарків. 
 Розвиток нових постійних програм обміну для аспірантів (і докторантів). 
 Поширення та стабільність роботи. 
 Контроль якості та моніторинг. 
 Управління. 
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Очікувані результати:  
I. 120 представників партнерських університетів, які пройшли навчання. 

II. 10 студентів (практикантів) партнерських університетів, які пройшли навчання. 
III. Нова інноваційна міжуніверситетська мережа. 
IV. Організовано 3 технологічні ярмарки. 
V. Розроблена нова навчальна програма «Менеджмент в галузі трансферу 

технологій» для дослідників і винахідників із партнерських університетів. 
VI. 3 навчальних семінари для персоналу партнерських університетів.  

VII. 2 літні школи для представників партнерських університетів. 
VIII. 4 аспіранта від партнерських університетів, підготовлені в рамках нової програми 

обміну. 
IX. Організовано 6 методичних семінарів. 
X. 230 дослідників і винахідників із партнерських університетів, які взяли участь в 

методичних семінарах.  
XI. Організовано конференцію з поширення результатів проекту для партнерських 

університетів і підприємств. 
Координатори проекту від України:  
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу  www.nung.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Карпаш Максим Олегович, директор Науково-дослідного інституту нафтогазової 
енергетики і екології 
Контакти: телефон:  + 38 03422 42002; факс: +38 03422 40089  
е-адреса: mkarpash@nung.edu.ua  
Web-site проекту: http://science.nung.edu.ua/en/node/117 

 

 

 
Innovation Cross-Universities Network  

for Development of Partnership with Enterprises 
159239-TEMPUS-2009-SE-JPGR 

Project Acronym:  UNINET 

Multi-country Joint Project                              Priority – Governance Reform 

Project duration:  February 2010 – January 2013 

EU funding instrument:  
                        Interregional program European Neighbourhood and Partnership Instrument  
Tempus grant  amount:  € 1 219 022 

Target group: university staff, energy enterprises representatives, students etc. 

Grant holder:  
KTH - Royal Institute of Technology 
Lindstadtsvagen 30, Stockholm, Sweden 

Coordinator: Vladimir Kutcherov 
Contacts: phone: +46 8 790 8507 
e-mail:  vladimir.kutcherov@energy.kth.se  

Partnership: 
 Royal Institute of Technology, Sweden 
 Warwick University, United Kingdom 
 AGH University of Science and Technology, 

Poland 

 
 Belarusian National Technical University, 

Belarus 
 Polotsk State University, Belarus  
 Azerbaijan State Oil Academy, Azerbaijan 
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 Russian University of Oil and Gas, Russia  
 Tyumen State Oil and Gas University, Russia 
 Ukhta State Technical University, Russia  
 Ufa State Petroleum Technological University, 

Russia 

 Sumgayt State University, Azerbaijan 
 Poltava National Technical University, 

Ukraine 
 Ivano-Frankovsk National Technical 

University of Oil and Gas, Ukraine 
Project goals and objectives:  
The specific project objective is creation of the innovation cross-universities network at Russian, 
Ukrainian, Belarusian and Azerbaijani partner Universities to establish an effective system for 
partnership with regional enterprises from energy sector of industry and start to transfer Universities 
technologies into the market by December 2012. 
Activities: 
 Skill of management of partnership with enterprises. 
 Creation of the new innovation cross-universities network. 
 Organization of technological fairs. 
 Development a new sustainable exchange program for PhD students.  
 Dissemination and sustainability. 
 Quality control and monitoring. 
 Management. 
Expected results:  

I. 120 representatives (trainers) from the partner Universities are retrained. 
II. 10 students (tranees) from the partner Universities are retrained. 

III. New innovation cross-universities network is in operation. 
IV. 3 technological fairs are organized. 
V. 1 new training program «Technology Transfer Management» for reseachers and inventors of 

the partner Universities is completed. 
VI. 3 training workshops for the partner Universities staff. 

VII. 2 Summer School for the partner Universities staff. 
VIII. 4 PhD students from the partner Universities are educated in the frame of the new exchange 

program. 
IX. 6 methodological seminars are arranged. 
X. 230 researchers and inventors (trainees) from the partner Universities took part in the 

methodological seminars. 
XI. Dissemination conference for the partner Universities and enterprises representatives is 

organized. 
Project coordinator(s) in Ukraine:  

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas  www.nung.edu.ua  
Responsible person:  
Dr. Maksym Karpash, Director of R&D Institute for Oil and Gas Power Engineering and Ecology 
Contacts:  phone: +380 3422 42002;  fax: +380 3422 40089; е-mail: mkarpash@nung.edu.ua  
Project web-site: http://science.nung.edu.ua/en/node/117 
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Мережа дистанційного навчання 
для підвищення кваліфікації в сфері туризму 

(Білорусь, Україна і Грузія) 
158739-TEMPUS-2009-DE-JPHES 

Коротка назва проекту:  WENET 

Багатонаціональний спільний проект              Пріоритет – Вища освіта і суспільство 

Тривалість проекту:  15 січня 2010 – 14 січня 2013 

Програма фінансування ЄК:  
                                       Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус:  € 1 276 981 

Цільова група: викладачі, студенти, випускники ВНЗ, працівники туристичної галузі,  

Отримувач гранту: 
Університет Падерборну, Німеччина 
Координатор:  
Професор, доктор економічних наук, 
завідуючий кафедрою Альбрехт Штайнеке 
Контакти: тел.:  +49 5251 602380 
e-mail:albrecht.steinecke@uni-paderborn.de 

Головний менеджер проекту: 
Доктор В’ячеслав Нікітін 
Контакти: 
тeл:+49 (0) 5251 602386 
фaкс:+49 (0) 5251 604361  
е-адреса: vnikitin@mail.upb.de 

Партнерство: 
 Університет Падерборну, Німеччина 
 Академія професійної освіти, м. 

Равенсбург, Німеччина 
 ТОВ Кауфман Унтернеменсбератунг, 

Німеччина 
 Економічний університет, м. Відень, 

Австрія  
 Європейська Академія, м. Бозен, Італія  
 Університет ім. Матея Біла, Банська 

Бистриця, Словенія 
 Тбіліський державний університет 

економічних відносин, Грузія 
 Кутаїській університет права і 

економіки, Грузія  
 Батумська морська академія, Грузія 
 Вища освітня установа COLLEGE 

TSNORI, Грузія 
 Уряд автономної республіки Аджарія у 

складі Грузії 
 Міністерство економічного розвитку 

Грузії  
 Білоруський державний економічний 

університет, Білорусь 

 Міністерство спорту і туризму, 
Білорусь 

 Республіканський Союз туристичних 
організацій, Білорусь  

 Національний транспортний 
університет, м. Київ, Україна 

 Київський університет туризму, 
економіки і права, Україна 

 Севастопольський економіко-
гуманітарний інститут Таврійського 
національного університету ім. В.І. 
Вернадського, Україна 

 Ялтинський університет менеджменту, 
Україна 

 Одеська національна морська академія, 
Україна 

 Приазовський державний технічний 
університет, м. Маріуполь, Україна 

 Прикарпатській національний 
університет ім. Василя Стефаника, 
м.Івано-Франківськ, Україна 

 Донецький інститут туристичного 
бізнесу, Україна  

 Міністерство освіти і науки України 
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 Білоруський державний університет 
фізичної культури, Інститут туризму, 
Білорусь 

 Гродненський державний університет 
ім. Я. Купали, Білорусь  

 Департамент курортів і туризму 
Міністерства культури і туризму 
України 

 Всеукраїнська асоціація учбових 
установ туристичного і готельного 
профілю, м. Київ, Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Підтримка процесу реформування і реструктуризації в білоруських, грузинських і 

українських вищих навчальних закладах-партнерах, а також підтримка їх інтеграції 
в загальноєвропейський освітній простір. 

 Розширення та інтенсифікація освітньої співпраці в туристичній сфері країн ЄС і 
східноєвропейських сусідів. 

 Використання ноу-хау та досвіду вищих навчальних закладів-партнерів для 
збільшення внеску в розвиток системи навчання впродовж життя в сфері туризму. 

Напрями  діяльності за проектом: 
 формування вищими навчальними закладами-партнерами в Білорусі, Грузії і 

Україні мережі дистанційних курсів підвищення кваліфікації для фахівців 
туристичної галузі країн-партнерів; 

 методичне і дидактичне навчання учасників проекту з питань організації 
дистанційного навчання; 

 підвищення кваліфікації учасників проекту в Білорусі, Грузії і Україні з актуальних 
тем туризму; 

 розроблення і впровадження дистанційних курсів підвищення кваліфікації з 
туристичних спеціальностей для цільових груп в Білорусі, Грузії і Україні, 
включаючи забезпечення необхідної технічної інфраструктури; 

 розповсюдження в країнах-партнерах і за їх межами результатів, досягнутих в 
рамках проекту, розширення мережі дистанційних курсів підвищення кваліфікації 
фахівців туристичної галузі шляхом залучення інших вищих навчальних закладів і 
зацікавлених суб'єктів господарювання туристичної сфери. 

Очікувані результати:  
I. Формування міжнародної мережі дистанційних курсів підвищення кваліфікації 
фахівців туристичної галузі. 
II. Розробка, установка і формування єдиної мережі порталів для дистанційного 
підвищення кваліфікації фахівців туристичної галузі. 
III. Підвищення кваліфікації (відповідно до робочої групи) білоруських, грузинських і 
українських викладачів. 
IV. Розроблення та впровадження дистанційних курсів і програм підвищення 
кваліфікації для туристичної галузі. 
V. Розповсюдження результатів проекту. 
VI. Забезпечення довгострокового використання результатів проекту. 
VII. Моніторинг якості реалізації проекту. 
VIII. Менеджмент проекту. 
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Координатори  проекту від України:  
Національний транспортний університет   www.ntu.kar.net 
тел.: +38 044 2808203, факс: +38 44 2808203, e-mail: general@ntu.kiev.ua 
Відповідальна персона:  
Дмитрієв Микола Миколайович, перший проректор – проректор з наукової роботи   
Контакти: телефон:  +38 044 2908448; факс:+ 38 044 2908448 
е-адреса: dmitriev@ntu.edu.ua  
Web-site проекту: http://wenet.ntu.edu.ua/ua/index.html 

 

 

 
Network of E-Learning Training in Tourism  

(Belarus, Ukraine and Georgia) 
 158739-TEMPUS-2009-DE-JPHES  

Project Acronym:  WENET 

Multi-country  joint project                                     Priority – Higher Education and Society 

Project duration: January 15, 2010-January 14, 2013 

EU funding instrument:  
                          Interregional program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:  € 1 276 981 

Target group: lecturers of Higher Education Institutions, Tourism Industry, graduates 

Grant holder:  
University of Paderborn, Germany 
Coordinator:  
Professor, Doctor of Science in Economics, Head of 
the Department Albrecht Steinecke 
Contacts: phone: +49 5251 602380;  
fax: +49 5251 602214 
e-mail:  albrecht.steinecke@uni-paderborn.de 

 
General Manager of the Project:  
Dr. Viachaslau Nikitsin  
Contacts: 
phone: +49 (0) 5251 602386 
fax: +49 (0) 5251 604361 
e-mail: vnikitin@mail.upb.de 

Partnership: 
 University of Paderborn, Germany 
 Ravensburg Professional Academy, Germany 
 Kaufmann Unternehmensberatung, Germany  
 Vienna University of Economics and Business, 

Austria 
 European Academy of Bozen, Italy 
 Matej Bel University of Banska Bystrica, 

Slovakia 
 Tbilisi State University of Economic Relations, 

Georgia 
 Kutaisi University of Law and Economics, 

Georgia 
 Batumi Maritime Academy, Georgia 
 Higher Education Establishment Tsnori College, 

Georgia 
 Ministry of Economic Development of Georgia 

 
 Republic Union of Tourism Organizations, 

Belarus 
 National Transport University, Kyiv, 

Ukraine 
 Kyiv University of Tourism, Economics and 

Law, Ukraine 
 Sevastopol Economic-Humanitarian 

Institute, Taurida National V.I.Vernadsky 
University, Ukraine 

 Yalta University of Management, Ukraine 
 Odessa National Maritime Academy, 

Ukraine 
 Preasovsky State Technical University, 

Mariupol, Ukraine 
 Vasyl Stefanyk Pre-Carpathian National 

University, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
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 Government of Autonomous Republic of Adjara 
in Georgia 

 Belarus State Economic University, Belarus 
 Belarus State University of Physical Culture, 

Institute of Tourism, Belarus 
 Yanka Kupala State University of Grodno, 

Belarus 
 Ministry of Sports and Tourism of the Republic 

of Belarus 

 Donetsk Institute of Tourist Business, 
Ukraine 

 Ministry of Education and Science of 
Ukraine 

 Department of Resorts and Tourism, 
Ministry of Culture and Tourism of Ukraine 

 Association of Ukrainian Educational 
Institutions in the Hotel and Tourism 
Profile, Ukraine 

Project goals and objectives:  
 Reforming and restructuring support in Belarusian, Georgian and Ukrainian partner-universities 

as well as support of their integration into European Educational Space. 
 Extension and intensification of educational cooperation in tourism within the European 

Community countries and Eastern European neighbours. 
 Using the know-how and the experience of partner-universities for increasing its contribution in 

life-long learning in tourism.  
Activities: 
 forming the network of distance learning courses of in-training for the specialists of tourism 

industry in partner-countries (Belarus, Georgia and Ukraine);   
 methodical and didactic training in distance learning organization for project participants;  
 actual topics in tourism for in-training of project participants in Belarus, Georgia and Ukraine;  
 development and implementation of distance learning courses of in-training for tourism target 

groups in Belarus, Georgia and Ukraine including the necessary technical infrastructure;  
 dissemination of the received results within the project in partner-countries and outside them, 

extension of the network of distance learning courses of in-training for the specialists of tourism 
industry by involving the other Higher Education Institutions and interested parties of tourism 
industry. 

Expected results:  
I. Forming the intergovernmental network of distance learning courses of in-training for the 

specialists of tourism industry. 
II. Development, establishment and forming the single portal network for distance in-training of 

specialists of tourism industry. 
III. In-training (in accordance with a working group) of Belarusian, Georgian and Ukrainian 

lecturers.  
IV. Development and implementation of distance learning courses and programmes of in-training 

for tourism sector. 
V. Dissemination of project results. 

VI. Ensuring a long-term use of project results. 
VII. Monitoring of project implementation quality. 

VIII. Project management. 
Project coordinator(s) in Ukraine:  

National Transport University  http://www.ntu.edu.ua 
Responsible person:  
Mykola Dmytriyev, First Vice-Rector 
Contacts:  phone: +38 044 2908448; fax: +38 044 2908448 
e-mail: dmitriev@ntu.edu.ua 
Project web-site: http://wenet.ntu.edu.ua/ua/index.html 
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Розробка структури кваліфікаційних вимог  
в метеорології  
(Росія, Україна) 

№ 511390-TEMPUS-2010-SK-JPCR 

Коротка назва проекту:  «QUALIMET» 

Багатонаціональний спільний проект            Пріоритет – Вища освіта та суспільство   

Тривалість проекту: 2009 – 2012 

Програма фінансування ЄК: 
                                           Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 
Сума гранту програми Темпус: € 890 075 

Цільова група: викладачі, адміністрація, магістри ВНЗ, співробітники міністерств освіти 
та інші зацікавлені особи в сфері вищої освіти  
Отримувач гранту:  
Університет Хельсинки 
P.O.Box 503, Helsinki 00101 
Фінляндія 
Координатор: Сергій Зілітінкевич, професор, 
завідувач кафедри фізики граничного шару ім. 
Марії Кюрі  

Контакти:  
телефони: +358-(0) 9 1929 4678 
+358-(0) 405 154 391 
факс: +358-(0) 9 1929 4103  
e-mail: sergej.zilitinkevich@fmi.fi 

Партнерство: 
 Університет Копенгагена (Данія) 
 Університет Тарту (Естонія) 
 Італійське національне агентство з питань 

новітніх технологій, енергетики та сталого 
економічного розвитку  

 Академічна асоціація російських 
університетів в області гідрометеорології  

 Інститут підвищення кваліфікації 
Росгідромета, Росія 

 Російський державний 
гідрометеорологічний університет (РДГУ) 

 
 Неприбуткова організація 

«Метеоагенство Гідромета», Росія 
 Тверський державний університет, 

Росія 
 Московський державний університет 

ім. М.В. Ломоносова, Росія 
 Таврійський національний 

університет ім. В.І. Вернадського, 
Україна 

 Одеський державний екологічний 
університет, Україна 

Мета та завдання проекту:  
Проект має на меті продовжувати реформу системи вищої освіти і кваліфікації в галузі 
гідрометеорології в Російській Федерації і Україні для того, щоб вона краще відповідала 
високим вимогам в метеорології і найкращій міжнародній практиці.  
Проект QualiMet має наступні завдання: 
1. розробка стандартів із знань, навичок і компетентності для усіх кваліфікацій, 
включаючи рівень доктора наук, що необхідні для усіх можливих метеорологічних 
спеціалізацій, на які може здійснюватися набір  
2. розробка взаємно визнаних рубрик, критеріїв, методів і інструментів для оцінки 
відповідності розробленим стандартам (забезпечення якості)  
3. створення мережі  Центрів підвищення кваліфікації як первинного розробника 
типових освітніх програм і досвіду викладання, як в традиційному, так і дистанційному 
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вигляді, яка сприяє досягненню стандартів із знань, навичок і компетентності  
4. створення  системи взаємного міжнародного визнання і присудження кваліфікацій з 
метеорології, на основі розроблених процедур  
Напрями  діяльності за проектом: 
 Дослідження ринку праці в країнах консорціуму 
 Огляд працедавців, професійних асоціацій та колишніх випускників 
 Розробка стандартів знань, умінь та компетенцій для отримання усіх кваліфікацій в 
метеорології, включаючи рівень доктора наук 
 Розробка вказівок відносно рубрик, критеріїв та інструментів для оцінки відповідності 
кваліфікацій стандартам 
 Створення центрів передового досвіду 
 Розробка типових освітніх програм, що містять тестові матеріали  для всіх рівнів 
кваліфікацій 
 Створення та реєстрація громадської організації QualiMet для розробки професійних  
стандартів, визнання та присвоєння кваліфікацій з метеорології в країнах консорціуму 
 Щорічний інформаційний бюлетень і щоквартальний електронний інформаційний 
бюлетень, брошура в кінці проекту 
 Веб-сторінка проекту  
 Рекламування нових навчальних програм 
 Затвердження нової структури кваліфікацій Всесвітньою метеорологічною 
організацією 
 Оцінка ефективності та адекватності перепідготовки кадрів 
 Оцінка нової структури кваліфікацій 
Очікувані результати:  

 Розробка міжнародної уніфікованої структури кваліфікаційних вимог в метеорології 
(QualiMet), шляхом створення системи визнання і присвоєння кваліфікацій до рівня 
доктора наук, яка заснована на стандартах знань, умінь і компетенцій, отриманих 
навчаними. 
Контактні особи від України 
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Україна 
Микола Васильович Багров, ректор 
Тел. +38 0652 638939 
е-пошта: rector@crimea.edu 
Контактні особи від України 
Одеський державний екологічний університет 
Степаненко Сергій Миколайович, ректор 
Тел. +38 048 785 2720 
е-пошта: rector@ogmi.farlep.odessa.ua 
Web-site проекту:   http://www.qualimet.net 
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DEVELOPMENT OF QUALIFICATION 
FRAMEWORK IN METEOROLOGY 

 

159352-TEMPUS-2009-FI-JPHES 

Project acronym:    «QUALIMET» 

Multi-Country Joint Project                                          Priority – Higher Education and Society 

Project duration:  from 2009 – to 2012 

EU funding instrument:   
Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 

Tempus grant  amount:   €   890 075 

Target group: lecturers, administrators, graduate students of Higher Education Institutions, 
Ministry of Education policy-makers, other Higher Education stakeholders 
Grant holder:  
UNIVERSITY OF HELSINKI 
P.O.Box 503, Helsinki 00101 
Finland 
Coordinator:  
Sergej Zilitinkevich, Prof. And Marie Curie 
Chair of Boundary-Layer Physics 

Contacts:  
 
phone: +358-(0) 9 1929 4678,  
+358-(0) 405 154 391 
Telfax: +358-(0) 9 1929 4103  
e-mail: sergej.zilitinkevich@fmi.fi   

Partnership: 
 University of Copenhagen, Denmark 
 University of Tartu, Estonia 
 Italian National Agency for New 

Technologies, Energy and Sustainable 
Economic Development, Italy 

 Academic Assoc. of Russian Universities in 
the Area of Hydrometeorology, Russia 

 Roshydromet Advanced Training Institute, 
Russia 

 Russian State Hydrometeorological 
University (RSHU) 

 Roshydromet Meteoagency, Russia 
 Tver State University, Russia 
 Lomonosov Moscow State University, 

Russia 
 Vernadsky Tavrida National University, 

Ukraine 
 Odessa State Environmental University, 

Ukraine 
Project goals and objectives: 
 The project aims to continue the reform of the system of higher education and qualification 

in the area of hydrometeorology in the Russian Federation and Ukraine to better meet the 
high and ever changing demands in meteorologal science and profession and to comply 
with the best international practice.  

 Its specific goal is the development of internationally unified framework of qualifications in 
meteorology (QualiMet), setting a system of recognition and award of qualifications up to 
Doctoral level based on standards of knowledge, skill and competence acquired by learners. 

The project addresses the following specific objectives: 
1. To develop standards of knowledge, skills and competences for all qualifications up to 
Doctoral level needed in all possible occupations a meteorology learner can undertake. 
2. To develop reciprocally recognized rubrics, criteria, methods and tools for assessing the 
compliance with the developed standards (quality assurance). 
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3. To set the network of Centers of Excellence as a primary designer of sample education 
programs and learning experiences, both in traditional and distant setting of delivery, leading 
to achievement of the developed standards. 
4. To set a system of mutual international recognition and award of qualifications in 
meteorology based on the developed procedures. 
Activities: 
 Labor market research in consortium countries 
 Survey of employers, professional associations & alumni 
 Development of knowledge, skills & competences standards for all qualifications in 
meteorology up to Doctoral level 
 Development of guidelines on rubrics, criteria & tools for assessing qualifications against the 
standards 
 Establishment of Centers of Excellence 
 Development of sample education & training programs with testing materials leading to all 
levels of qualifications 
 Establishment & registering public organization QualiMet to develop professional  
standards, recognize & award qualifications in meteorology in consortium countries 
 Annual newsletter & quarterly e-newsletter, brochure by end of the project 
 Project web site 
 Advertising new training programs 
 Approval of new qualification framework by WMO 
 Evaluation of performance & adequacy of staff  retraining 
 Assessment of new qualification framework 
Expected results 
Development of internationally unified framework of qualifications in meteorology 
(QualiMet), setting a system of recognition and award of qualifications up to Doctoral level 
based on standards of knowledge, skill and competence acquired by learners 

Contact person from Ukraine 
Vernadsky Tavrida National University Simferopol/Sevastopoler Tnu-Institut In Sevastopol 
Responsible person: Mykola  Bagrov 
Tel. +38 0652 638939 
e-mail: rector@crimea.edu 
Odessa State Environmental University 
Sergiy  Stepanenko, Rector 
Tel. +38 048 785 2720 
e-mail: rector@ogmi.farlep.odessa.ua 
Project web-site:   http://www.qualimet.net 
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Імплементація політики і засобів 
для роботи з якості  

на інституціональному рівні   
159161-TEMPUS-2009-SE-SMGR 

Коротка назва проекту:  UNIQTOOL 

Багатонаціональний Проект Структурних Заходів  Пріоритет–Реформа Врядування 

Тривалість проекту: січень 2010 – січень 2013 

Програма фінансування ЄК:  
                                      Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 
Сума гранту програми Темпус:  € 1 363,780 

Цільова група: викладачі, студенти, співробітники відділів планування, випускники 

Отримувач гранту: 
Королівський технічний університет 
Стокгольму, Швеція  
(Stockholm, Valhallavägen 79 ) 

Координатор:  
Віктор Кордас, менеджер проекту 
Контакти: тел.: +46 87908712 
e-адреса: victork@kth.se 

Партнерство: 
 Королівський технічний університет 

Стокгольму, Швеція 
 Національне агентство з вищої освіти, 

Швеція 
 Політехніка Туріна, Італія 
 Технічний університет Каталоніі, 

Іспанія 
 Талліннський технологічний 

університет, Естонія 
 Білоруський національний технічний 

університет 
 Могільовський державний 

університет, Білорусь  
 Вітебський державний університет, 

Білорусь 
 Міністерство освіти і науки 

Республіки Білорусь 

 Ферганський політехнічний інститут, 
Узбекистан 

 Ташкентський університет 
інформаційних технологій, Узбекистан 

 Національний університет Узбекистану  
 Міністерство вищої та середньої 

спеціальної освіти, Узбекистан 
 Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 
інститут», Україна 

 Національний аерокосмічний 
університет «Харківський авіаційний 
інститут», Україна 

 Севастопольський університет ядерної 
енергії, Україна  

 Міністерство освіти і науки України 

Мета та завдання проекту:  
 Прискорити впровадження сучасних засобів і політики з гарантування якості на 

університетському рівні в Беларусі, Україні та Узбекистану, що є сумісними з 
документами ENQA. 

 Упровадити академічну кооперацію між партнерськими країнами в наданні 
доступу до сучасних високоякісних навчальних програм. 
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Напрями діяльності за проектом: 
 зміцнення можливостей університетів та органів влади Білорусі, України та 

Узбекистану у застосуванні сучасних політик та засобів з гарантування якості; 
 залучення студентів до робіт з підвищення якості; 
 розроблення нормативних документів і впровадження інструментів з контролю 

якості на різних рівнях освіти і в науці; 
 розповсюдження результатів проекту; 
 заходи щодо забезпечення стійкого розвитку проекту; 
 контроль якості та моніторинг; 
 менеджмент проекту. 
Очікувані результати:  

I. Розроблено рекомендації по залученню студентів до процесів гарантування якості. 
II. Розроблено робочі процедури та нормативні документи з гарантування якості в 

університетах-партнерах. 
III. Розроблено рекомендації із застосування політики та інструментів гарантування 

якості в партнерських університетах. 
Координатор проекту від України:  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
http://www.ntu-kpi.kiev.ua/  
Відповідальна особа:  
Нікіфорович Євгеній Іванович, директор центру трансфера технологій 
Контакти: телефон:  + 38 044 4596530; факс: +38 044 4596530 
е-адреса: eugnik@gmail.com 
Web-site проекту: http://www.uniqtool.org/ru/about-project.html 

 

 

 
Implementing tools and policies for quality work  

at institutional level 
159161-TEMPUS-2009-SE-SMGR 

Project Acronym:  UNIQTOOL 

Multi-country structural measures project           Priority – Governance Reform 

Project duration:  January 2010 – January 2013 

EU funding instrument:  
                        Interregional program European Neighbourhood and Partnership Instrument  
Tempus grant  amount:  € 1 363 780 

Target group: HEI staff and students, administrative staff at the quality offices, graduates 

Grant holder:  
Royal Institute of Technology  
Stockholm, Valhallavägen 79 
Sweden 

Coordinator: 
Victor Kordas, Project Manager 
Contacts: 
tel.: +46 87908712, e-mail: victork@kth.se 

Partnership: 
 Royal Institute of Technology, Sweden 

 Ministry of Education of the Republic of 
Belarus  
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 Natonal Agency for Higher Education, 
Sweden 

 Politechnico di Torino, Italy 
 Technical University of Catalonia, Spain 
 Tallinn University of Technology, 

Estonia 
 Belorussian National Technical 

University 
 Mogilev State University named after 

A.A. Kuleshova, Belarus 
 Vitebsk State University named after 

P.M.Masherov, Belarus 

 Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan 
 Tashkent University of Information 

Technologies, Uzbekistan 
 National University of Uzbekistan  
 Ministry of Higher and Secondary Special 

Education, Uzbekistan 
 National Technical University of Ukraine 

«Kyiv Polytechnic Institute» 
 National Aerospace University «Kharkiv 

Aviation Institute», Ukraine 
 Sevastopol National University of Nuclear 

Energy and Industry, Ukraine 
 Ministry of Education and Science of Ukraine 

Project goals and objectives:  
 To facilitate introduction of modern policies and tools for quality assurance on the level of 

HEI in Belarus, Ukraine and Uzbekistan which are compliant with ENQA documents. 
 To promote cooperation among the involved countries in providing access to modern high 

quality programs. 
Activities: 
 to develop capacity of universities and public bodies from Belarus, Ukraine and Uzbekistan 

in modern policies and tools for quality assurance in higher education and research; 
 to facilitate involvement of students in quality work;  
 to develop the policy documents and introduce QA tools for various levels of education and 

research; 
 to prepare recommendations on introduction of QA tools and policies in partner 

universities; 
 to increase awareness on modern quality assurance tools and policies in partner countries; 
 dissemination & Public awareness; 
 sustainability; 
 quality control and monitoring; 
 management of the project. 
Expected results:  

I. The teams of professionals in QA based on ENQA Guidelines in Belarus, Ukraine and 
Uzbekistan. 

II. Recommendations on involvement of students in quality work at universities. 
III. Developed policy documents in QA and working procedures at the partner universities. 
Project coordinator in Ukraine:  
National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»  
http://www.ntu-kpi.kiev.ua/ 
Responsible person:  
Prof. Eugene Nikiforovich, Head of Technology Transfer Center 
Contacts: phone: + 38 044 4596530; fax: + 38 044 4596530  
e-mail: eugnik@gmail.com 
Project web-site:  http://www.uniqtool.org/ru/about-project.html 
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Е-інтернаціоналізація  

для спільного навчання 
159327-TEMPUS-2009-AT-SMGR 

 

Коротка назва проекту:  EICL 

Багатонаціональний Проект Структурних Заходів   Пріоритет – Реформа Врядування 

Тривалість проекту: січень 2010 – січень 2013 

Програма фінансування ЄК:  
                                      Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 

Сума гранту програми Темпус:  € 615 916 

Отримувач гранту: 

Карінтійський університет прикладних 
наук, Австрія 

Координатор: 
Prof. Andreas Pester 
тел.: +43 05 905002113 
e-mail: A.Pester@fh-kaernten.at 

Партнерство: 
 Карінтійський університет 

прикладних наук, Австрія 
 Університет Марібора, Словенія 
 Університет Ільменау, Німеччина 
 Санкт-Петербурзький державний 

політехнічний університет, Росія 
 Петрозаводський державний 

університет, Росія 

 Івано-Франківський університет нафти і 
газу, Україна 

 Харківський гуманітарний університет 
«Народна українська академія», Україна 

 Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 
Україна 

 Національний Таврійський університет 
ім. В.І. Вернадського, Україна 

Мета та завдання проекту: 
 Сприяння процесу інтернаціоналізації Європейського простору вищої освіти 

шляхом застосування інформаційних технологій для підвищення мобільності 
студентів і викладачів. 

 Планується досягти три конкретні цілі: 
 Надати системного характеру процесам інтернаціоналізації навчальних програм в 

університетах на засадах гарантування якості та застосування інформаційних 
технологій. 

 Створення інтернаціональної відкритої віртуальної платформи «E-Learning Int. 
Clearing house» на базі технологій WEB 2.0 для міжкультурних комунікацій в 
академічній спільноті та розвитку навиків групової проектної міжнародної он-
лайн роботи. 

 Покращити міжнародну взаємодію викладачів і студентів у навчальному процесі, 
застосувавши електронні інструменти інтернаціоналізації в пілотних курсах. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Створення проектних структур і забезпечення їхнього стійкого функціонування. 
 Узагальнення європейського досвіду та стратегій навчальних закладів у сфері 

інтернаціоналізації. 
 Серія міжнародних відеоконференцій для студентів і викладачів. 
 Розроблення Плану дій, звітів, рекомендацій. Проведення серії практичних семінарів 
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для вдосконалення процесів інтернаціоналізації. 
 Проведення конференції. 
 Вивчення європейського досвіду з розробки та функціонування віртуальних 

середовищ для спільного навчання та викладання. 
 Розробка відкритої віртуальної платформи «E-Learning Int. Clearing house» на базі 

технологій WEB 2.0. 
 Створення електронного банку резюме навчальних курсів на базі «E-Learning Int. 

Clearing house». 
 Формування віртуальних соціальних груп для викладачів з їх предметів на основі «E-

Learning Int. Clearing house». 
 Вивчення міжнародного досвіду із створення та адміністрування аудиторних кімнат 

для проведення віртуальних міжнародних занять. 
 Забезпечення академічних ресурсів і технічних умов для створення та 

функціонування аудиторних кімнат для проведення віртуальних міжнародних 
занять. 

 Проведення майстерень з розвитку навичок міжнародної групової проектної он-лайн 
роботи та використанню «E-Learning Int. Clearing house». 

 Вибір пілотних курсів в кожному університеті та пошук біному викладачів. 
 Стажування викладачів у європейських вищих навчальних закладах. 
 Тренінги для викладачів із використання е-інструментів. 
 Адаптація е-компонент до завдань обраних пілотних курсів. 
 Проведення осінньої та весняної фаз пілотного навчання. 
 Аналіз проміжних результатів та обмін досвідом, вивчення кращих практик 

студентами з СНД у країнах ЄС за підсумками їх участі в пілотній фазі. 
 Узагальнення успішного досвіду та видання збірки методичних матеріалів за 

підсумками роботи. 
 Проведення регіональних семінарів і міжнародної конференції. 
 Проведення PR-компанії. Видання періодичних матеріалів. 
 Публікація навчальних і методичних матеріалів для викладачів і студентів. 
 Проведення семінарів, круглих столів, майстерень і національної конференції. 
 Розвиток стратегії сталості проектними структурами. 
 Фінансова стійкість. Організація консалтингових послуг. 
 Внутрішній міжуніверситетський моніторинг, оцінка та контроль якості. 
 Міжуніверситетська оцінка та контроль якості, проведення оцінювальних семінарів. 
 Створення Комітету Менеджерів Проекту. 
 Координаційні зустрічі. 
Очікувані результати: 

I. Концепція віртуальної інтернаціоналізації навчання розроблена та упроваджена.  
II. Відкрита віртуальна платформа «E-Learning Int. Clearing house» на базі технологій 

WEB 2.0 створена. 
III. Досвід застосування е-інструментів інтернаціоналізації на базі пілотних курсів 

узагальнено. 
IV. Розповсюдження результатів проекту. 
V. Сталість результатів проекту. 

VI. Контроль якості та моніторинг. 
VII. Менеджмент проекту. 
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Координатор проекту від України: 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
http://www.kpi.kharkov.ua/  
Відповідальна особа:  
Кравець Валерій Олексійович, проректор з науково-педагогічної роботи 
Контакт: tел.: +38 057 7063216 
e-mail: vak@kpi.kharkov.ua, consortium@kpi.kharkov.ua 
Web-site проекту:  www.eicl.kharkiv.edu  

 
  

Е-Internationalization 
for Collaborative Learning 

159327-TEMPUS-2009-AT-SMGR 
 

Project Acronym:  EICL 

Multi-country structural measures project            Priority – Governance Reform 

Project duration:  January 2010 – January 2013  

EU funding instrument:  
                        Interregional program European Neighbourhood and Partnership Instrument  
Tempus grant  amount:  € 615 916 

Target group: HEI staff and students, administrative staff at the quality offices, graduates 

Grant holder:  
Carinthia University of Applied Sciences 
(Fachhochschule Kärnten gemeinnützige 
Privatstiftung), Austria  

Coordinator: 
Prof. Andreas Pester 
Contacts: tel.: +43 05 905002113,  
e-mail: A.Pester@fh-kaernten.at  

Partnership: 
 Carinthia University of Applied 

Sciences, Austria 
 University of Maribor, Slovenia  
 Ilmenau University of Technology, 

Germany 
 St. Petersburg State Polytechnical 

University, Russia 
 Petrozavodsk State University, Russia 

 
 Natonal Technical University «Kharkiv 

Polytechnic Institute», Ukraine  
 Taurida National V. I. Vernadsky University, 

Ukraine 
 Ivano-Frankivsk National Technical 

University of Oil and Gas, Ukraine 
 Kharkiv University of Humanities «People’s 

Ukrainian Academy», Ukraine 
Project goals and objectives:  
 Give the system character to the internationalization processes of the universities’ 

educational programs on the basis of common commitment to quality and using of 
information technologies. 

 Create international open virtual platform «E-Learning Int. Clearing house» on the basis of 
WEB 2.0 for cross-cultural communications in academic community and develop skills of 
international on-line project teamwork. 

 Improve the international teachers and students’ interaction in learning process using e-
tools of internationalization in pilot courses. 

Activities: 
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Creating project structures and ensuring their sustainable functioning. 
 Generalization of European experience and educational institutions’ strategies in the field 

of internationalization. 
 Series of International video conferences for students and teachers. 
 Elaborating Workplan, reports, recommendations/conducting a series of practical training 

sessions for enhancing internationalization processes. 
 Holding a conference. 
 Exploring European experience in developing and functioning of virtual medium for joint 

international learning and teaching. 
 Developing Open virtual platform «E-Learning Int. Clearing house» on the basis of  WEB 

2.0 technology. 
 Creating electronic store of training courses summary on the basis of E-Learning Int. 

Clearing house. 
 Forming virtual social groups for teachers according to their subjects on the basis of E-

Learning Int. Clearing house. 
 Exploration of international experience in creating and administrating auditory rooms for 

conducting virtual international lessons. 
 Providing academic resources and technical conditions for creating and functioning of 

auditory rooms to conduct virtual international lessons. 
 Conducting workshops on developing skills of international online project teamwork and 

using E-Learning Int. Clearing house. 
 Selection of pilot courses in each university and searching for binomial of teachers. 
 Teachers’ probations at European universities. 
 Trainings for teachers on using e-tools. 
 Adjusting e-components to the tasks of selected pilot courses. 
 Carrying out the autumn and spring phases of pilot training. 
 Analysis of intermediate results and experience exchange / studying best practices by CIS 

students in EU on the results of their participation in the pilot phase. 
 Generalizing successful experience and publishing collected methodological materials 

summarizing the work results. 
 Carrying out regional seminars and a International Conference. 
 Conducting PR campaign / Publishing periodical materials. 
 Publication of teaching and methodological materials for teachers and students. 
 Holding seminars, round tables, workshops and International Conference. 
 Development of sustainability strategy by project structures. 
 Financial sustainability / consulting services organization. 
 Internal Cross-University Monitoring, Quality Assessment & Control. 
 Cross-University Quality Assessment & Control / Holding of the Evaluation Seminars. 
 Establishing Project Managers Board. 
 Coordination meetings. 
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Expected results:  

I. Concept of virtual internationalization of education is elaborated and put into practice. 
II. Open virtual platform «E-Learning Int. Clearing house» on the basis of WEB 2.0 

technology is created. 
III. Experience of internationalization e-tools using on the basis of pilot courses is 

generalized. 
IV. Dissemination. 
V. Sustainability. 

VI. Quality Control and Monitoring. 
VII. Management of the Project. 
Project coordinator in Ukraine:  
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»   http://www.kpi.kharkov.ua/  
Responsible person:  
Prof. Valeriy Kravets, Vice-Rector for Scientific and Pedagogic Activity 
Contacts: phone: +38 057 7063216 
e-mail: vak@kpi.kharkov.ua, consortium@kpi.kharkov.ua 
Project web-site:  www.eicl.kharkiv.edu 
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Розвиток системи вищої освіти  
для вдосконалення соціального партнерства  

з метою підвищення конкурентоспроможності 
фахівців у галузі гуманітарних наук  

159338-TEMPUS-2009-LV-SMHES 
Коротка назва проекту:  HESDeSPI 

Багатонаціональний Проект Структурних Заходів 
                                                                                        Пріоритет – Вища освіта і суспільство 
Тривалість проекту: 15 січня 2010 – 14 січня 2013 

Програма фінансування ЄК:   
                                      Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства  

Сума гранту програми Темпус:  € 1 038 787 

Цільова група: адміністративий та викладацький склад ВНЗ, студенти університетів-
партнерів і регіональних університетів, соціальні партнери, органи державної влади 
Отримувач гранту: 
ISMA – Вища школа менеджменту 
інформаційних систем, Ріга, Латвія 

Координатор: Сніедзе Йома  
Контакти: тел.: + 371 67089878  
e-адреса: Sniedze.Joma@isma.lv 

Партнерство: 
 Вища школа менеджменту 

інформаційних систем, Латвія 
 Латвійський коледж культури, Латвія 
 Болонський університет, Італія 
 Університет Міньо, Португалія 
 Єреванська державна академія 

мистецтв, Вірменія 
 Єреванський державний університет 

архітектури та будівництва, Вірменія 
 Міністерство освіти та науки Вірменії 
 Сухумський університет, Грузія 
 Державний університет ім. Шота 

Руставелі, Грузія  
 Міністерство освіти та науки Грузії 

 
 Кагульський державний університет 

«Богдан-Петричейку Хашдеу», 
Молдова 

 Державний університет ім. Алеку 
Руссо, Молдова 

 Міністерство освіти та молоді 
Молдови 

 Таврійський національний університет 
ім. В.І. Вернадського, Україна 

 Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченкa, Україна 

 Східно-український національний 
університет ім. Володимира Даля, 
Україна 

 Міністерство освіти та науки України 
Мета та завдання проекту:  
 Основна мета – створити і розвинути загальний, доступний та успішний комплекс 

методичних рекомендацій, що сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності 
фахівців у галузі гуманітарних наук і залученню до цього процесу соціальних 
партнерів. 
Завдання проекту:  

 налагодити співпрацю в сфері гуманітарних наук, у тому числі в області культури і 
художнього сектору, між Україною, Молдовою, Вірменією, Грузією й 
університетами ЄС і соціальними партнерами для модернізації освітніх підходів; 

 допомогти країнам-партнерам в оцінці існуючої ситуації, адаптувати навчальні 
плани та методики, ґрунтуючись на кращих зразках університетів ЄС і соціальних 
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партнерів; 
 детально розробити методичні рекомендації для модернізації освітнього підходу та 

вдосконалення соціальної співпраці в підвищенні конкурентоспроможності 
фахівців у гуманітарній сфері;  

 детально розробити професійний освітній стандарт у гуманітарній сфері на 
прикладі спеціальності «Менеджмент культури» за напрямом 0201 «Культура» і 
відновити відповідні програми навчання, щоб забезпечити зручність методичних 
рекомендацій; 

 підготувати матеріали для участі в European Qualification Framework, яка є 
загальною європейською структурою, що об'єднує кваліфікації європейських країн 
в єдину систему; 

 забезпечити участь галузевих міністерств, організацій, працедавців і неурядових 
організацій у процесі здійснення розробленої методики освітнього підходу; 

 розповсюдити досвід, отриманий у ході проекту через академічних партнерів і 
професійні мережі.  

Напрями діяльності за проектом:  
 Глибокий аналіз ЄС-СЄ ситуації у сфері гуманітарних наук у ВНЗ та розроблення 

методологічних рекомендацій щодо необхідних змін. 
 Проведення зустрічі учасників проекту в Латвії щодо вироблення основних 

принципів і завдань для розробки рекомендацій. 
 Візит 22 фахівців гуманітарної сфери з країн-партнерів в університети ЄС для 

ознайомлення з роботою гуманітарних кафедр і факультетів, а також для 
ознайомлення з освітньою політикою. 

 Модернізація та узгодження навчальних програм у галузі гуманітарних наук 
(наприклад, менеджменту культури) на основі модульного принципу та 
впровадження Європейської системи передачі та накопичення кредитів (ECTS). 

 Проведення SWOT-аналізу навчальних програм, їхніх переваг та недоліків, 
потенційних можливостей та проблем. 

 Розроблення п’яти спеціалізованих навчальних модулів з метою оновлення 
існуючих навчальних програм з урахуванням регіональних особливостей у кожній 
країні-партнері. 

 Проведення семінару в країнах ЄС. 
 Тестування розроблених модулів в країнах-партнерах. 
 Розроблення документації, необхідної для участі в Європейській рамці кваліфікацій 

(EQF). 
 Партнерські зустрічі в країнах Східної Європи для узагальнення інформації про 

офіційні процедури щодо впровадження нових освітніх програм. 
 Розроблення рекомендацій/реалізації норм, що стосуються впровадження нових 

освітніх програм. 
 Проведення зустрічі в Україні. 
 Відвідування роботодавців, соціальних партнерів для обговорення практичних 

можливостей в галузі гуманітарних наук (менеджменту культури). 
 Затвердження планів роботи. 
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Очікувані результати:  

1. Усі навчальні дисципліни оцінюються за ECTS. Протоколи узгодження 
навчальних програм і списку професійних компетенцій підписано всіма 
університетами.  

2. Навчальні посібники підготовлено та опубліковано для п’яти нових модулів, 
курсів, уже існуючі курси оновлено з використанням досвіду європейських 
університетів. 

3. 18 відібраних викладачів протягом двох тижнів пройшли стажування з 
менеджменту культури та гуманітарних наук під керівництвом університетів ЄС. 

4. Процедуру участі в EQF визнано.  
5. Співпрацю з соціальними партнерами та роботодавцями у сфері культури 

розвинено, придбано обладнання та навчально-методичну літературу. 
6. Відбулося підвищення рівня практичних професійних навичок студентів у галузі 

менеджменту культури. 
7. За результатами проекту зроблено презентації на міжнародних конференціях.  
8. Отримано офіційне визнання міністерств освіти.  

Координатор проекту від України:  
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь 
http://www.crimea.edu/tnu/  
Відповідальна особа: Мурава-Середа Ауріка Вікторовна,  
помічник ректора з інноваційного розвитку та інформатизації 
Контакти: тел./факс: +38 0652 638939 
е-mail: aurika.muravasereda@gmail.com 
Web-site проекту:  http://www.tempus-hesdespi.eu/ 

 

 

 
Higher Education System Development  
for Social Partnership Improvement and  

Humanity Sciences Competitiveness 
159338-TEMPUS-2009-LV-SMHES 

Acronym of the project:  HESDeSPI 

Multi-country structural measures project Priority  Priority – Higher Education and Society 

Project duration:  January 2010 – January 2013 

EU funding instrument:  
                        Interregional program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:  € 1 038 787 

Target group: administrative and teaching personnel, students of partner universities and 
region universities, social partners, official authorities 
Grant holder:  
ISMA, Informaition Systems Management 
Institute, Latvia 

Coordinator: Sniedze Joma 
Contacts: phone: + 371 67089878 
e-mail:  Sniedze.Joma@isma.lv 
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Partnership: 
 Information Systems Management 

Institute, Latvia 
 Latvia Culture college 
 Bologna University, Italy 
 University of Minho, Portugal 
 Yerevan State Academy of Fine Arts, 

Armenia 
 Yerevan State University of Architecture 

and Construction, Armenia 
 Ministry of Education and Science of 

Armenia 
 Sokhumi University, Georgia 
 Shota Rustaveli State University, Georgia 
 Ministry of Education and Science of 

Georgia 

 
 Cahul State University «B.P. Hasdeu», 

Moldova 
 Alecu Russo Bălţi State University, 

Moldova 
 Ministry of Education and Science of 

Moldova 
 Taurida National V.I. Vernadsky 

University, Ukraine 
 National Taras Shevchenko University 

of Kyiv, Ukraine 
 Volodymyr Dahl East-Ukrainian 

National University, Ukraine 
 Ministry of Education and Science of 

Ukraine 

Project goals and objectives:  
 The main objective of the project is to develop a joint, accessible and successful system of 

methodological recommendations that will increase the competetivness of humanity 
sciences and involve the social partners into it. 

Emerging objectives: 
 to establish cooperation in area of humanity sciences including culture and art sector 

between Ukraine, Moldova, Armenia, Georgia and EU universities and social partners for 
modernization of educational approach; 

 to assist partner countries in evaluating existing situtation, in pointing new directions 
and making necessary adaptations in their curricula and methodologies according to best 
practices of EU universities and social partners; 

 to elaborate methodological reccomendations regarding educational approach for 
improvement of social partnership in competitiveness of humanity sciences; 

 to elaborate occupational/profesional standard – Culture Manager for sector Culture and 
update related study programme in order to ensure usability of methodological 
recommendations; 

 to prepare the material for involvement in European Qualifications Framework; 
 to provide participation of line ministries, sector employer organisations and non-

governmental organizations in implementation of elaborated methodology of educational 
approach; 

 to dissiminate the project experience  via partners academical and professional networks 
Activities: 
 Deep analysis of the EU-EE situation in the field of Humanity Sciences training in HEI 

and elaboration of methodological recomendations. 
 Project meeting in Latvia for working out the main principles and tasks for development 

of recommendations. 
 Visit of 22 professionals in the humanity field from partner countries in EU Universities 

for getting acquainted with the work of humanity and cultural administration 
departments and faculties and also with educational policy. 
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 Upgrading and come to agreement of curricula’s in the field of Humanity Sciences (for 
example, Culture Management) on basis of both module principle and introduction of 
ECTS. 

 Carrying out of SWOT-analysis of the curricula’s, their merits and demerits, potential 
possibilities and challenges. 

 Working out of 5 specialized training modules, to upgrade existing educational 
programme taking into account the regional peculiarities in each partner country. 

 Seminar in EU countries. 
 Testing of elaborated modules in partner countries. 
 Working out necessary documentation for involvement in EQF. 
 Partner meetings in EE countries for summarizing the information about official 

procedures in EE partner countries regarding implementation of new educational 
programmes. 

 Development of recommendations/implementation rules regarding to introduction of 
new educational programmes. 

 Meeting in Ukraine. 
 Visits to employer institutions for discussing and observing interest about practice 

opportunities in the field of the humanity sciences (culture management). 
 Approved workplan for the 1 year. Activities of the 2 and 3 years could be changed. 
Expected results:  

I. All disciplines are assessed in ECTS. Protocols of agreeing are signed by all 
universities concerning curricula and professional competence list. 

II. Training manuals are prepared and published for the 5 modules new courses, existing 
courses are updated using the experience of EU Universities.  

III. 18 Teachers are selected and have been introduced in Culture Management and 
Humanity Sciences training during 2 weeks under supervision of EU universities. 

IV. The procedure of involvement in EQF is recognized. 
V. The co-operation with social partners and culture sector employers is established, 

equipment and training methodical literature are purchased. 
VI. There is increase in the level of students’ practical professional competencies in the 

field of Culture Management. 
VII. Presentations on project results are made at the international conferences. 

VIII. Official recognitions of ministries of education are received. 
Project coordinator(s) in Ukraine:  
Taurida National V.I. Vernadsky University  http://www.crimea.edu/tnu/ 
Responsible person:  
Aurika Murava-Sereda, Rector’ Assistant for Innovation and Information 
Contacts: tel./fax: +38 0652 638939  
e-mail: aurika.muravasereda@gmail.comphone 
Project web-site:  http://www.tempus-hesdespi.eu/  
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Управління довкіллям 
для екологічних навчальних планів 

(Білорусь, Росія, Україна) 
№ 511390-TEMPUS-2010-SK-JPCR 

Коротка назва проекту:  «EnGo» 

Багатонаціональний спільний проект            Пріоритет –Реформа навчальних програм   

Тривалість проекту: 15 жовтня 2010 – 14 жовтня 2013 

Програма фінансування ЄК:  
                                           Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 
Сума гранту програми Темпус: € 1 266 090,44 

Цільова група: студенти, магістри, викладачі ВНЗ, випускники, адміністрація ВНЗ 

Отримувач гранту:  
Університет Кoменського в Братиславі 
Словаччина  
Координатор: Професор Марія Козова 

Контакти:  
тел.: 00421 2 59 244 141 
факс: 00421 2 5296 3836 
e-адреса: kozova@fns.uniba.sk 

Партнерство: 
 Університет Кoменського в Братиславі, 

Словаччина 
 IVAM Університет, м. Амстердам, 

Нідерланди 
 Університет Клагенфюрт, Австрія 
 Варшавський університет природничих 

наук, Польща 
 Компанія MEDIAN, Іспанія 
 Центральноєвропейський Університет, 

Угорщина 
 Псковський державний педагогічний 

університет, Росія 
 Сибірський федеральний Університет, 

Росія 
 Незалежна екологічна колегія 

Красноярського краю, Росія 

 Міжнародний державний 
екологічний університет ім. Андрія 
Сахарова, Білорусь  

 Білоруський державний технічний 
університет, Білорусь 

 Центральний дослідницький 
інститут комплексного використання 
водних ресурсів, Білорусь 

 НПО «Екопроект», Білорусь 
 Білорусько-Російський університет, 

Білорусь 
 Харківська національна академія 

міського господарства, Україна 
 Одеський державний екологічний 

університет, Україна 
 Інститут екології Карпат, Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Підвищення конкурентоспроможності професійної і дослідницької екологічної освіти 

в університетах країн-партнерів на основі положень і методів Болонського процесу.  
  Перегляд і оновлення навчальних планів підготовки бакалаврів з екології в 

університетах-партнерах, створення спільних магістерських і докторських (PhD) 
програм за напрямом «Управління довкіллям». Розроблення механізмів оцінки та 
самооцінки, створення мереж за участі фахівців-практиків та міжнародного 
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академічного співробітництва. 
  Завдання для Білорусі: демонстрація переваг освітнього процесу на основі положень 

Болонського процесу. 
Напрями  діяльності за проектом: 
 Перегляд та модернізація програм підготовки бакалаврів, спеціалістів. Створення  

Плану дій з модернізації навчальних програм, та навчально-методичних матеріалів. 
 Розроблення навчальних планів і курсів для магістерських програм за напрямом 

«Управління довкіллям», навчальних посібників, організація лекцій провідних 
фахівців, стажування та ін. 

 Запуск спільних магістерських програм, інституційний розвиток для підвищення 
конкурентоспроможності (включаючи забезпечення якості), навчання, лекції, 
стажування. 

 Створення докторської програми (PhD): розробка програм, початок навчання, лекції, 
гостьові візити, мережеві заходи, представлення процедур забезпечення якості. 

 Розповсюдження результатів: семінари, конференція випускників, веб-портал. 
 Контроль якості впровадження проекту та його результатів. 

Очікувані результати:  
I. Поліпшені програми підготовки бакалаврів, спеціалістів. План дій з модернізації 

навчальних програм, розроблення навчально-методичних матеріалів, обміну 
викладачами. 

II. Навчальні плани за програмою підготовки магістрів за напрямом «Управління 
довкіллям», курси, навчальні посібники, лекції провідних фахівців, стажування та 
ін. 

III. Спільна магістерська програма «Управління довкіллям», інституційний розвиток, 
включаючи систему забезпечення якості. 

IV. Докторська програма (PhD): пілотне впровадження програми навчання, лекції, 
гостьові візити, мережеві заходи, процедури забезпечення якості. 

V. Розповсюдження результатів проекту шляхом проведення семінарів, конференції 
випускників, підтримки створеного Інтернет-сайту. 

VI. Звіт з забезпечення якості впровадження проекту. 

Координатор проекту від України:  
Харківська національна академія міського господарства    http://www.ksame.kharkov.ua 
Відповідальна особа: 
Фелікс Володимирович Стольберг, завідувач кафедри інженерної екології міст 
Контакти: тел.: 0038 057 717 43 19;  факс: 0038 057 717 43 19 
e-адреса: ecoosvita@rambler.ru, stolberg@ksame.kharkov.ua, stolberg@kharkov.ua 
Web-site проекту:   http://iseu.by/index.jsp?resID=117067&lang=en 
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Environmental Governance for  
Environmental Curricula 
(Belarus, Russia, Ukraine) 

№ 511390-TEMPUS-2010-SK-JPCR 
Project acronym:   «EnGo» 

Multi-Country Joint Project                                    Priority – Curricular Reform 

Project duration: 15 October 2010 – 14 October 2013 

EU funding instrument:   
Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument  

Tempus grant  amount:   €  1 266 090,44 

Target group: lecturers of Higher Education Institutions, employees of tourism industry, 
graduates 
Grant holder: Univerzita Komenskeho  
v Bratislave  http://www.uniba.sk/ 
Coordinator:  
prof. RNDr. CSc Maria Kozova 

Contacts:  
phone: 00421 259 244 141 
fax: 00421 2 5296 3836 
e-mail: kozova@fns.uniba.sk 

Partnership: 
 Univerzita Komenskeho v Bratislave, 

Slovakia 
 IVAM University of Amsterdam, 

Netherlands 
 Kozep-europai Egyetem (Central 

European University), Hungary 
 MEDIAN SCP, Spain 
 Universitaet Klagenfurt, Austria  
 Warsaw University of Life Sciences, 

Poland 
 Independent Public Ecological Chamber, 

Russia  
 Pskov State Pedagogical University, 

Russia 
 Siberian Federal University, Russia 

 
 International Andrey Sakharov 

Environmental University, Belarus 
 Belarusian State Technological University, 

Belarus 
 Central Research Institute for Complex Use 

of Water Resources, Belarus 
 NGO «Ecoproject», Belarus 
 Belarusian-Russian University, Belarus 
 Kharkiv National Academy of Municipal 

Economy, Ukraine 
 Odessa State Environmental University, 

Ukraine 
 Institute of Ecology of the Carpathians, 

Ukraine 

Project goals and objectives:  
 To increase competitiveness of environmental professional and research education in 

partner – countries’ universities using principles and methods of the Bologna Process. 
 Revise and upgrade curricula of environmental BSc at partner universities, establish Joint 

MSc and PhD programs in Environmental Governance, re-develop mechanism for 
evaluation and self-evaluation, facilitate networking with environmental practitioners and 
international academic cooperation. 

 For Belarus, the objective is to demonstrate the benefits of educational process based on 
Bologna principles. 
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Activities: 
 Revision and upgrading of BSc/specialist degree programs. 
 Curriculum development for MSc courses in Environmental Governance.  
 Development of syllabi for courses, textbooks. Organization of training, lecturing, guest 

visits. 
 Launching joint MSc programs, institutional development for competitiveness (including 

QA), training, lecturing, internships. 
 Design of PhD program, launching the program; training, lecturing, guest visits, 

networking events, QA procedures introduced. 
 Dissemination of project results: seminars, Alumni Conference, web portal. 
Expected results 

I. Better quality BSc programs. Action plan for upgrading BSc programs, development of 
training materials, organization of lecturers’ exchange and guest visits. 

II. Curriculum for MSc courses in Environmental Governance – syllabi for courses, 
development of textbooks, training, lecturing, guest visits. 

III. Piloting of MSc program in Environmental Governance – launching the joint MSc 
programs, institutional development for the competitiveness including QA, training, 
lecturing, and internships. 

IV. Establishment of the PhD program – program design, launching the program, training, 
lecturing, guest visits, networking events, QA procedures introduced. 

V. Seminars and Alumni Conference for dissemination of project results; fully operational 
web portal. 

VI. Reports on quality assurance, better quality of implementation and outputs. 
Project coordinator(s) in Ukraine:  
National Academy of Municipal Economy       http://www.ksame.kharkov.ua 
Responsible person:  
Professor Felix Stolberg 
Head of Urban Environmental Engineering and Management Department  
tel./ fax: 0038 057 717 43 19;  0038 044 280 82 03 
e-mail:  stolberg@kharkov.ua, ecoosvita@rambler.ru  
Project web-site: http://iseu.by/index.jsp?resID=117067&lang=en 
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Створення навчальної програми третього циклу 

вищої освіти – докторської програми з 
відновлювальних джерел енергії та 

природоохоронних технологій 
№ 510952-TEMPUS-2010-SE-JPCR 

Коротка назва проекту:      «CREDO»  

Міжрегiональний спільний проект      Пріоритет – Розроблення  навчальних програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2010 – 14 жовтня 2013 

Програма фінансування ЄК:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 
Сума гранту програми Темпус:  €  873 699,57 

Цільова група: викладачі, аспіранти, керівники установ вищої освіти 

Отримувач гранту:  Королівський Технологічний Інститут, Швеція 

Координатор:  
Проф. Рональд Венерстен 
голова департаменту 
Контакт: 
тел: 0046 8 790 63 47 
e-адреса:  rw@kth.se  

 
Головний менеджер проекту: 
Др. Ольга Кордас 
Контакт: 
тел: 0046 8 790 8773 
e-адреса: olga@kth.se 

Партнерство: 
 Королівський Технологічний 

Інститут, Швеція  
 Технологічний Університет, 

м.Таллінн, Естонія 
 Каталонський Технічний 

Університет, Іспанія 
 Королівський Технологічний 

Інститут, Швеція 
 Національне Агентство Вищої 

Освіти, Швеція 
 Технологічний Університет 

м.Дельфт, Нідерланди 
 Технічний Університет Молдови 
 Державний Аграрний Університет 

Молдови 
 Національна Асоціація 

впровадження відновлювальних 
енергетичних джерел, Молдова 

 Університет Баня Лука, Боснія та Герцеговина 
 Університет Сараєво, Боснія та Герцеговина 
 Економічна Палата Федерації Боснія та 

Герцеговина, Боснія та Герцеговина 
 Киргизький державний університет 

будівництва, транспорту та архітектури, 
Киргизстан 

 Ошський технологічний університет 
ім.М.М.Адишева, Киргизстан 

 Міністерство освіти та науки, Киргизстан 
 Киргизький комунальний департамент 

Міністерства енергетики, Киргизстан 
 Киргизький науково-технічний центр 

«Енергія», Киргизстан 
 Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, 
Україна 

 Національний університет водного 
господарства та природокористування, 
м.Рівне, Україна 

 Європейська енергетична компанія, Україна 
Мета та завдання проекту:  
Загальна мета: 
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Збільшення потенціалу в галузі освіти, наукових досліджень, інновацій і використання 
знань в області відновлюваних джерел енергії та природоохоронних технологій в Боснії і 
Герцеговині, Киргизстані, Молдові та України шляхом співпраці з європейськими 
університетами в рамках докторської програми. 
Завдання:  
 Упровадження передової докторської програм, відповідної положенням Болонського 

процесу, в області відновлюваних джерел енергії та природоохоронних технологій 
(REET) у восьми університетах-партнерах до листопада 2011 р. 

 Розробка спільної веб-платформи для докторської програми REET як 
мультидисциплінарного та інноваційного навчального середовища для дослідницької 
освіти. 

 Підвищення освітнього і науково-дослідницького потенціалу в галузі відновлюваних 
джерел енергії та природоохоронних технологій шляхом підготовки викладачів і 
проведення Міжнародної літньої школи для докторантів. 

 Зміцнення зв'язків між університетами, підприємствами та соціальними партнерами 
з метою сприяння передачі технологій та інноваціям. 

 Забезпечення поширення результатів та сталості докторської програми REET після 
завершення фінансування Програми Темпус. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Розроблення навчальних планів, курсів і навчальних матеріалів для докторської 

програми в області відновлюваних джерел енергії та природоохоронних технологій 
(REET) в університетах-партнерах. 

 Підготовка викладачів/керівників в університетах ЄС. 
 Розробка спільної веб-платформи для докторської програми REET. 
 Обладнання REET лабораторій в університетах-партнерах. 
 Упровадження докторської програми REET в університетах-партнерах. 
 Спільна Міжнародна літня школа для докторантів. 
 Розроблення рекомендацій щодо створення спільних докторських програм серед 

партнерських університетів. 
 Проведення нарад і семінарів для різноманітних зацікавлених сторін. 
 Комунікація та поширення результатів проекту. Інформаційно-пропагандистська 

кампанія для докторської програми REET і Платформи. 
Очікувані результати:  
I. Упроваджена докторська програма, відповідна положенням Болонського процесу, в 

області відновлюваних джерел енергії та природоохоронних технологій (REET) у 
восьми університетах-партнерах. 

II. Спільна веб-платформа для докторської програми REET як мультидисциплінарного 
та інноваційного навчального середовища для та дослідницької освіти. 

III. Підвищення освітнього і науково-дослідницького потенціалу в області відновлюваних 
джерел енергії та природоохоронних технологій в університетах-партнерах шляхом 
підготовки викладачів і проведення Міжнародної літньої школи для докторантів. 

IV. Мережі серед університетів-партнерів, підприємств і соціальних партнерів, 
спрямовані на сприяння передачі технології та інновації. 

V. Результати проекту широко поширені в країнах-партнерах і учасницях ЄС. 
Координатор проекту від України:  



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»      
http://inter.kpi.ua/ 
Відповідальна особа:  
Професор Євген Нікіфорович 
Контакти:   
тел.: 00380 44 371 65 30;  факс: 00380 44 371 65 30;  e-mail: eugenen@kth.se  
Web-site проекту: http://www.eucredo.info/ 

 

Creation of Third Cycle Studies – Doctoral Programme 
in Renewable Energy and Environmental Technology 

№ 510952-TEMPUS-2010-SE-JPCR 

Project acronym:  «CREDO» 

Cross Regional Joint Project                                                Priority – Curricular Reform 

Project duration: 15 October 2010 – 14 October 2013 

EU funding instrument:   
                           Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:   €  873 699,57 

Target group: teachers-supervisors, PhD students, educational policy-makers 

Grant holder: Royal Institute of Technology, Sweden 

Coordinator: Ronald Wennersten 
Professor, Head of Department  
Contacts:  
phone: 0046 8 790 63 47 
 e-mail:  rw@kth.se  

General Manager of the Project:  
Dr. Olga Kordas  
Contacts: 
phone: 0046 8 790 8773 
e-mail: olga@kth.se 

Partnership: 
 Royal Institute of Technology, 

Sweden 
 Tallinn University of Technology, 

Estonia 
 Technical University of Catalonia, 

Spain 
 Delft University of Technology,  
       the Netherlands  
 National Agency for Higher 

Education, Sweden 
 Technical University of Moldova, 

Moldova 
 The State Agrarian University of 

Moldova 
 National Association for Promotion 

of Renewable Energy Sources, 
Moldova 

 University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 
 University Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 
 Chamber of Economy of Federation of Bosnia 

and Herzegovina 
 Kyrgyz State Univ. of Construction, Transport 

and Architecture, Kyrgyzstan 
 Osh Technological University named after M.M. 

Adyshev, Kyrgyzstan 
 Ministry of Education and Science, Kyrgyzstan 
 Kyrgyzhouscommunonion under Ministry of 

Energy, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan 
 Kyrgyz Scientific-Technical Centre «Energy», 

Kyrgyzstan 
 National Technical University of Ukraine «Kyiv 

Polytechnic Institute», Ukraine 
 National University of Water Management & 

Nature Resources Use, Rivne, Ukraine 
 European Energy Company, Ukraine 
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Project goals and objectives:  
The overall project goal: 
To advance capacity in education, research, innovation and exploitation of knowledge in the area of 
Renewable Energy and Environmental Technology in Bosnia and Herzegovina, Kyrgyzstan, Moldova 
and Ukraine through cooperation with European Universities within framework of Doctoral 
Programme. 
Specific project objectives: 
 To introduce advanced Bologna-compliant Doctoral Programme in Renewable Energy and 

Environmental Technology (REET) at eight partner Universities by November 2011. 
 To develop a web-based Joint Platform for REET Doctoral Programme as a multi-disciplinary and 

multiple-stakeholder innovative learning environment for research education.  
 To improve education and research capacity in the area of Renewable Energy and Environmental 

Technology through teacher training and Doctoral Summer School. 
 To reinforce the links between universities, businesses and social partners to facilitate technology 

transfer and innovation. 
 To ensure visibility and sustainability of Doctorate Programme REET beyond Tempus funding. 
Activities: 
 Development of curricula, courses and teaching materials for the Doctoral Programme in Renewable 

Energy and Environmental Technology (REET) at partner Universities. 
 Training of teachers/supervisors at EU Universities. 
 Development of joint web-based platform for REET Doctorate Programme.  
 Equipping REET laboratories at partner Universities. 
 Implementation of REET Doctorate programme at partner Universities. 
 Joint International Doctoral Summer School. 
 Developing recommendations for creation of joint Doctoral Programs among partner Universities. 
 Multi-stakeholders meetings and seminars. 
 Communication and dissemination of the project results. Information and publicity campaign for 

REET Doctoral Programme and Platform. 
Expected results:  

I. Introduced Bologna-compliant Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental 
Technology (REET) at eight partner Universities. 

II. Web-based Joint Platform for REET Doctoral Programme as a multi-disciplinary and multiple-
stakeholder innovative learning environment for research education. 

III. Improved education and research capacity in the area of Renewable Energy and Environmental 
Technology at partner Universities through teacher training and Doctoral Summer School.  

IV. Networks among partner universities, businesses and social partners aimed at facilitating 
technology transfer and innovation. 

V. Project results are widely disseminated in partner and EU countries. 
Project coordinator in Ukraine:  
National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»      http://inter.kpi.ua/ 
Responsible person:  
Professor Eugene Nikiforovich 
Contacts:   
phone: +380 44 371 65 30; fax: +380 44 371 65 30; e-mail: eugenen@kth.se  

Project web-site: http://www.eucredo.info/ 
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Практико-орієнтовані магістерські програми 
з інженерії в Росії, Узбекистані, Україні 

№ 510920-TEMPUS-2010-DE-JPCR 

Коротка назва проекту:   «PROMENG»  

Міжрегiональний спільний проект          Пріоритет – Модернізація навчальних програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2010 – 14 жовтня 2013   

Програма фінансування ЄК:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 091 913,15 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники 
промислових підприємств, торгово-промислові палати, посадовці органів місцевого 
самоврядування. 
Отримувач гранту: Берлінський технічний університет, Німеччина  

Координатор:  
професор Інституту авіації і космонавтики 
доктор технічних наук Клаус Брісс 
Контакти:  тел.: 0049 3031421301 
е-адреса:  klaus.briess@ilr.tu-berlin.de 

Головний менеджер проекту: 
Доктор Арнольд Штернхарц 
Контакти:  тел: 0049 203 349 8167 
факс: 00 49 203 728 5966 
е-адреса:  arnold.sterenharz@ecm-office.de  

Партнерство: 
 Берлінський технічний університет, 

Німеччина 
 Університет Лессіус-Міхелен, ДеНайєр 

Інститут, Бельгія 
 Вільнюський технічний університет, 

Литва 
  ЕСМ Офіс, Німеччина 
 Московський державний технічний 

університет ім. М. Е. Баумана, Росія 
  Казанський державний технічний 

університет ім. А.М.Туполєва, Росія 
 Поволжський державний університет 

телекомунікацій і інформатики, Самара, 
Росія  

 Торгово-промислова палата, Казань, 
Росія 

 Федеральна агенція освіти Росії 
 Асоціація технічних університетів СНД, 

Росія 

 Каршинський інженерно-економічний 
інститут, Узбекистан 

 Ташкентський державний технічний 
університет, Узбекистан 

 Ферганський політехнічний інститут, 
Узбекистан 

 Центр розвитку вищої та середньої 
освіти Узбекистану 

 Торгово-промислова палата 
Узбекистану 

 Приазовський державний технічний 
університет, м. Маріуполь, Україна 

 Луцький національний технічний 
університет, Україна 

 Запорізький національний технічний 
університет, Україна 

 Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України 

 Донецька Торгово-промислова палата, 
Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Оновлення діючих навчальних планів і програм підготовки магістрів з електротехніки 

відповідно до положень Болонського процесу та новітніх розробок в інженерії. 
 Розроблення, акредитація та впровадження нових практико-орієнтованих навчальних планів 

і модулів програм підготовки магістрів з інженерії.  
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 Укріплення зв’язків між вищими навчальними закладами в країнах-партнерах і ринком 
праці. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Огляд, аналіз та оновлення діючих навчальних планів модулів програм підготовки магістрів з 

електротехніки. 
 Розробка 4-х нових загальних навчальних планів і 5-ти модулів з інтегрованою 

інфраструктурною підтримкою (лабораторії, комп’ютери тощо) .   
 Підготовка комплекту навчальних планів і модулів до акредитації на університетському і 

національному рівнях. 
 Розроблення, публікація, закупівля нових навчальних матеріалів, курсів, посібників. 
 Підготовка пакету документації для закупівлі обладнання для лабораторій і комп’ютерних 

класів. 
 Проведення для викладачів тренінгів з методології в рамках змісту нових навчальних планів і 

модулів. 
 Організація і проведення тренінгів для працівників (наставників) партнерських підприємств, 

відповідальних за роботу з студентами-стажерами. 
 Пілотне навчання студентів за новими навчальними планами і модулями. 
 Майстер-клас з експлуатації нової інфраструктури (лабораторія прийому/передачі даних, 

комп’ютерний клас CAD/CAM/CAE).  
 Розроблення та затвердження на рівні університетів документації для створення мережі ELM 

офісів («Інженери на ринку праці»).  
 Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту. 

Очікувані результати:  
I. Оновлення навчальних планів магістерської програми з електротехніки відповідно до 

новітніх розробок у цій галузі. 
II. Розроблення чотирьох нових загальних навчальних планів (прикладна інформатика і 

системи передачі даних; CAD/CAM/CAE для електротехніки/електроніки; моніторинг та 
інжиніринг підтримки якості; управління охороною навколишнього середовища та 
інжиніринг) і п’ять навчальних модулів (теорія і практика рішення інженерних завдань 
(Модерн-ТРИЗ); моделювання виробничих систем; ре-інжиніринг; аудит і основи 
сертифікації систем на базі стандартів серії ІСО; універсальні навички для інженерів 
(професійна і кар’єрна компетентність, лідерство, конфлікт-менеджмент) з інтегрованою 
інфраструктурною підтримкою (лабораторії, комп’ютери тощо). 

III. Підготовлені з методології викладання за новими навчальними планами та курсами 
викладачі, наставників партнерських підприємств. 

IV. Створення і пробна експлуатація мережі ELM офісів. 
V. Розповсюдження результатів проекту. 

Координатор проекту від України:  
Приазовський державний технічний університет           http://www.pstu.edu  
тел.: 0038 0629 446555;  факс: 0038 0629 529923;   e-адреса:  office@pstu.edu 
Відповідальна особа:  
Валерій Юрійович Дмитрієв 
проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та перспективного розвитку 
Контакти:  
тел.: 0038 0629 446645; факс:0038 0629 529924; e-адреса: dmitriev_v_u@pstu.edu, pgtu@ukr.net 
Web-site проекту:    www.promeng.eu 
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Practice-Oriented Master Programmes 
in Engineering in Russia, Uzbekistan and Ukraine 

№ 510920-TEMPUS-2010-DE-JPCR 

Project acronym:  «PROMENG» 

Cross Regional Joint Project                                                       Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2010 – 14 October 2013 

EU funding instrument:  
                                Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  1 091 913,15 

Target group: students, graduates, teaching/administrative staff; top management of industry 
enterprises, Chambers of Commerce, local community administration staff. 
Grant holder:  
Technical Unversity of Berlin, Germany 
Coordinator: Klaus Briess, Professor, Doctor 
of Economics, Head of Department  
Contacts: phone: 0049 5251 60 23 80  
fax: 0049 3031421301 
e-mail:  klaus.briess@ilr.tu-berlin.de 

General Manager of the Project:  
Dr. Arnold Sterenharz  
Contacts:  
phone: 0049 203 349 8167 
fax: 00 49 203 728 5966 
mobile: 0049 1764 0155832 
e-mail: arnold.sterenharz@ecm-office.de 

Partnership: 
 Technische Universität Berlin, Germany 
 Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

[De Nayer Institut], Belgium 
 Vilniaus Gedemino Technicos 

Universitetas, Lithuania 
 Engineering, Consulting and 

Management Office, Germany 
 Bauman Moscow State Technical 

University, Russia 
 Kazan State Technical University, Russia 
 Povolzhskiy State University of 

Telecommunications &Informatics, Russia 
 Federal Agency on Education of Russia  
 Chamber of Commerce and Industry, 

Kazan, Russia 
 Technical Universities Association of CIS, 

Russia 

 Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan 
 Karshi Engineering-Economic Institute, 

Uzbekistan 
 Tashkent State Technical University, 

Uzbekistan 
 Centre of Development of Higher and 

Secondary Education of UZ, Tashkent 
 Chamber of Commerce and Industry of 

Uzbekistan Tashkent  
 Lutsk National Technical University, Lutsk, 

Ukraine 
 Pryazovskyi State Technical University, 

Mariupol, Ukraine  
 Zaporizhzhya National Technical 

University, Zaporizhzhya, Ukraine 
 Ministry of Education and Science, Youth 

and Sport of Ukraine 
 Donetsk Chamber of Commerce and 

Industry, Ukraine  
Project goals and objectives:  

 To update the current curricula in Electrical Engineering MA according to Bologna 
principles and the new developments in Engineering. 

 To develop, implement and accredit new practice-oriented curricula and modules for 
Engineering Programmes (MA). 
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 To bring the Higher Education Institutions of PC closer to labour market. 

Activities: 
 Review, analyse and upgrade the current curricula in Electrical Engineering (MA). 
 Develop four new generic curricula and five modules with integrated support from 

infrastructure (labs and PC pools). 
 Prepare a set of curricula and modules, accredit on institutional /national level. 
 Prepare, publish, purchase the new teaching materials, handbooks, syllabi. 
 Prepare a set of documentation for labs /PC pools equipment purchase. 
 Retrain the academic teachers in new methodology within the content of new curricula 

and teaching modules. 
 Train the non-academic staff/mentors from partner enterprises/plants for teaching roles 

during the professional student’s training in their companies. 
 Pilot teaching students in new curricula/modules.  
 Master Class on new operation of labs/PC pools. 
 Prepare a set of documentation for establishing /networking of ELM Offices. 
 Quality control (including monitoring) of the project. 

Expected results:  
I. Upgrade the current curricula in Electrical Engineering (MA) according to recent 

advances in the target field. 
II. Develop four new generic curricula (Applied informatics and data transmission systems, 

CAD/CAM/CAE for Electrical Engineering; Quality Engineering; Environment 
Management and Engineering) and five modules (Problem solving form engineers; 
Modelling of production systems; Re-Engineering; Audit and Certification according to 
ISO; Soft skills for Engineers with integrated support from infrastructure (labs and PC 
pools). 

III. Retrain academic staff in the new curricula methodologies / train non-academic 
teachers/mentors from the partner enterprises. 

IV. Establishing and pilot operation of ELM Offices and their network. 
V. Dissemination of project results. 

Project coordinator in Ukraine:  
Pryazovskyi State Technical University                       http://www.pstu.edu  
tel.: 0038 0629 446555,  fax: 0038 0629 529923,   e-mail:  office@pstu.edu 
Responsible person:  
Valeriy Dmytriyev, Vice-Rector for Research and Pedagogic, Economics and Development  
Contacts:   
phone: 0038 0629 446645; fax: 0038 0629 529924; e-mail: dmitriev_v_u@pstu.edu, pgtu@ukr.net 

Project web-site:  www.promeng.eu   
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Геоінформаційні технології 
для сталого розвитку в країнах Східного сусідства  

(Вірменія, Україна і Молдова) 
№ 511322-TEMPUS-2010-SE-JPCR 

Коротка назва проекту:   «GIDEC» 

Багатонаціональний спільний проект      Пріоритет – Модернізація навчальних програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2010 - 14 жовтня 2013 

Програма фінансування ЄК:  
Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус: €  925 941,01 

Цільова група: викладачі ВНЗ, фахівці галузі геодезії, картографії та геоінформатики, 
випускники 
Отримувач гранту: 

Королівський технологічний 
інститут, Стокгольм, Швеція 

Координатор:  
Професор, доктор Хуаан Фан 
Контакти: тел.: 0046 8 7907340  
факс:  0046 8 7907343    e-адреса:  hfan@kth.se  

Партнерство: 
 Королівський технологічний 

інститут, Стокгольм, Швеція 
 Політехнічний Університет Валенсії, 

Іспанія 
 Університет прикладних наук у 

Штутгарті, Німеччина 
 Державний університет архітектури 

та будівництва, Єреван, Вірменія 
 Єреванський державний університет, 

Вірменія 

 Вірменський державний аграрний 
університет, м. Єреван, Вірменія 

 Центр геодезії та кадастру, м. Єреван, 
Вірменія 

 Технічний університет Молдови, 
м.Кишинів, Молдова 

 Тираспольський державний університет, 
Молдова 

 Національний університет «Львівська 
політехніка», Україна 

 Київський національний університет 
будівництва і архітектури, Україна 

Мета та завдання проекту:  
Загальна мета: модернізація вищої освіти у галузі геодезії та картографії для підтримки 
сталого розвитку у Вірменії, Україні та Молдові. Реформування інтегруватиме традиційні 
геодезію та картографію з новітніми технологіями такими, як геоінформаційні системи 
(ГІС) для розвитку освіти у сфері сучасних геоінформаційних технологій (ГІТ). 
Завдання:  
 підсилення зв’язків між освітою у сфері геоінформаційних технологій та суспільством 

на основі створення Консультативної ради, Кар’єрного центру для студентів та 
проведення опитування серед зацікавлених сторін у сфері ГІТ у кожній країні-
партнері; 

 модернізація існуючих навчальних планів і програм та створення нових у сфері ГІТ, 
включаючи розроблення нових навчальних матеріалів; 

 створення шести ГІС лабораторій в трьох країнах-партнерах; 
 підвищення кваліфікації викладачів з країн-партнерів з сучасних технологій і 

концепцій, яке включає 4 інтенсивних тренінги за обраними темами з геодезії та ГІС; 
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 упровадження нових методів навчання та механізмів забезпечення якості освіти у 
сфері геоінформаційних технологій; 

 створення системи дистанційного навчання, базованого на Інтернет-технологіях в 
трьох країнах-партнерах для підтримки студентів денної та заочної форм навчання, а 
також для фахівців у системі підвищення кваліфікації (навчання впродовж життя). 

Напрями діяльності за проектом і очікувані результати: 
 Створення Консультативної ради в кожній країні-партнерів. 
 Аналіз суспільних потреб та вимог. 
 Створення сервісного Кар’єрного центру для студентів. 
 Модернізація існуючих навчальних планів, створення нових навчальних планів. 
 Розроблення змісту нових курсів з ГІТ. 
 Розроблення нових навчально-методичних матеріалів з ГІТ. 
 Аналіз технічних потреб та закупівля обладнання. 
 Інсталяція, тестування та навчання з користування обладнанням. 
 Курси англійської мови для персоналу з країн-партнерів. 
 Інтенсивний навчальний курс з основних концепцій ГІС. 
 Інтенсивне навчання з використання сучасного геодезичного обладнання. 
 Інтенсивний навчальний курс із застосування ГІС. 
 Інтенсивний тренінг із сучасних геодезичних концепцій. 
 Обмін студентами між університетами ЄС та країн-партнерів. 
 Педагогічний семінар для персоналу країн-партнерів. 
 Запровадження проектно-орієнтованого навчання на базі проблемно-пошукового 

підходу. 
 Заходи із забезпечення якості освіти з ГІТ. 
 Інсталяція Інтернет-платформи для дистанційного навчання. 
 Розроблення матеріалів для курсів дистанційного навчання. 
 Створення веб-сайту проекту. 
 Маркетинг проекту «GIDEC» та навчальних планів з ГІТ. 
 Організація Дня ринку праці в сфері ГІТ в країнах партнерах. 
 Створення центрів підвищення кваліфікації для фахівців. 
 Заключна конференція у Львові. 
 Заходи із забезпечення сталості проекту та поширення інформації про його 

результати. 
Координатор  проекту від України:  
Національний Університет «Львівська політехніка»      http://lp.edu.ua/  
Відповідальна особа: 
Корнилій Романович Третяк, директор Інституту геодезії 
Контакти: тел.: 00 38 032 258 26 98,  факс: 00 38 032 258 26 98 
e-адреса:  kornel@polynet.lviv.ua 
Київський національний університет будівництва і архітектури      www.knuba.edu.ua  
Відповідальна особа:  
Юрій Олександрович Карпінський, завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії  
Контакти: тел.:  00 38 044 287 06 84;    факс: 00 38 044 287 42 52;   e-адреса: iuriikarp@ukr.net 
Web-site проекту: www.gidec.com.ua / http://gidec.abe.kth.se/ 
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Geographic Information Technology  
for Sustainable Development  

in Eastern Neighboring Countries 
(Armenia, Ukraine and Moldova) 
№ 511322-TEMPUS-2010-SE-JPCR 

Project acronym: «GIDEC» 

Multi-Country Joint Project                                    Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2010-14 October 2013 

EU funding instrument:   
Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 

Tempus grant  amount:   €  925 941,01 

Target group: lecturers of Higher Education Institutions, employees in the field of geodesy, 
cartography and geographic information, university graduates 
Grant holder:  
Royal Institute of Technology 
Stockholm, Sweden 

Coordinator: Dr. Huaan Fan 
Contacts:  
phone: 0046 8 7907340;  fax: 0046 8 7907343 
e-mail:  hfan@kth.se  

Partnership: 
 Royal Institute of Technology, 

Stockholm, Sweden 
 Polytechnical University of Valencia, 

Spain 
 Stuttgart University of Applied Sciences, 

Germany 
 Yerevan State University of Architecture 

and Construction, Armenia 
 Yerevan State University, Armenia 

 Armenian State Agrarian University, 
Armenia 

 Center of Geodesy and Cartography, 
Yerevan, Armenia  

 Technical University of Moldova, Chisinau, 
Moldova 

 Tiraspol State University, Moldova  
 Lviv Polytechnic National University, 

Ukraine 
 Kyiv National University of Construction 

and Architecture, Ukraine 
Project goals and objectives:  
The overall project goal: 
Reform higher education in geodesy and cartography in Ukraine, Armenia and Moldova in 
order to support sustainable development in these countries. The reform will integrate 
traditional geodesy and cartography with new technologies such as Geographic Information 
Systems (GIS) to create modern geographic information technology (GIT) education in the 
partner countries. 
Specific project objectives: 
- to strengthen links between GIT education and the societies by establishing an Advisory 
Board and Career Centre for Students and conducting a survey among GIT stakeholders in 
each partner country; 
- to modernise existing curricula and create new GIT curricula including development of new 
teaching materials; 
- to establish 6 GIS Laboratories in 3 partner countries; 
- to re-train partner country staff in modern technologies and concepts including 4 intensive 
training courses on selected geodesy and GIS topics; 
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- to introduce new pedagogical methods and quality assurance mechanism in GIT education;  
- to establish web-based e-learning systems in three partner countries to support full-time 
students, part-time students, as well as professionals in life-long learning. 
Activities and expected results: 
 Establishing an Advisory Board in each partner country. 
 Analysis of society's needs and requirements. 
 Establishing Career Centre for Students. 
 Modernizing existing curricula, development of new curricula. 
 Developing content of new GIT courses. 
 Developing new GIT teaching materials. 
 Needs analysis and purchase of equipment. 
 Installation, testing and training in operation and maintenance of equipment. 
 English training for partner country staff. 
 Intensive training course on basic GIS concepts. 
 Intensive training in application of modern geodetic equipment. 
 Intensive training course on GIS applications. 
 Intensive training in modern geodetic concepts. 
 Student exchange between EU and partner countries. 
 Pedagogical workshop for partner country staff. 
 Introduction of project-oriented Problem-Based Learning. 
 Quality assurance in GIT education. 
 Installation of web-based e-learning platform. 
 Development of e-learning course materials. 
 Creation of project web-site. 
 Marketing Tempus project and GIT curricula. 
 Organization of GIT Labor Market Day in partner countries. 
 Establishing re-training centres for professionals. 
 Final dissemination conference in Lviv. 
 Actions to enhance project sustainability and dissemination of results.  
Project coordinator in Ukraine:  
Lviv Polytechnic National University         http://lp.edu.ua/   
Responsible person:  
Kornyliy Tretyak, Director, Institute of Geodesy   
Contacts: phone: 0038 032 2582698;  fax: 0038 032 2582698;  e-mail: kornel@polynet.lviv.ua  
Kyiv National University of Construction and Architecture     www.knuba.edu.ua 
Responsible person:  
Yurii Karpinskyi, Head, Department of GIS and Photogrammetry 
Contacts: phone: 00380442870684; fax: 00380442874252;  e-mail: iuriikarp@ukr.net   

Project web-site: www.gidec.com.ua / http://gidec.abe.kth.se/ 
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Створення зразкової моделі Докторських шкіл  
для впровадження структурованих програм PhD  

в Україні та Грузії 
№ 511340-TEMPUS-2010-NL-JPGR 

Коротка назва проекту:   «Asp2PhD» 

Багатонаціональний спільний проект            Пріоритет –  Реформування врядування 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2010 -14 жовтня 2013 

Програма фінансування ЄК:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 
Сума гранту програми Темпус:  €  1 115 302 

Цільова група: викладачі ВНЗ, адміністрація ВНЗ, аспіранти вищих навчальних закладів, 
відповідальні працівники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інші 
зацікавлені фахівці з вищої освіти 
Отримувач гранту: 
Маастрихтський університет, Нідерланди 
Координатор:  
Майк Робертсон 
Контакти:  
тел.: 0031 43 388 3513; факс: 0031 43 325 0733 
e-адреса:mike.robertson@maastrichtuniversity.nl 

 
Головний менеджер проекту: 
Доктор Михайло Винницький 
тел.: 0038 044 463 69 74 
факс: 0038 044 425 04 00 
моб. тел.: 0038 050 806 2816 
e-адреса: mychailo@ukma.kiev.ua 

Партнерство: 
 Маастрихтський університет, 

Нідерланди 
 Університет Парі-Ест, Франція 
 Університет Глазго, Великобританія 
 Державний університет імені Іллі 

Чавчавадзе, м. Тбілісі, Грузія  
 Тбіліський державний медичний 

університет, Грузія 
 Міністерство освіти і науки Грузії 

 Національний університет «Києво-
Могилянська академія», м. Київ, Україна  

 Український католицький університет, 
м. Львів, Україна 

 Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна 

 Інститут літератури Національної 
академії наук України 

 Інститут ботаніки Національної академії 
наук України 

 Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України 

Мета та завдання проекту:  
Загальна мета:  
 узгодження систем підготовки молодих науковців на рівні третього циклу освіти в 

Україні та Грузії з Болонськими положеннями, реалізованими в Європейському 
просторі вищої освіти (ЕHEA); 

 поліпшення якості наукових досліджень шляхом інтеграції українських і грузинських 
дослідників у Європейський науковий простір (ERA). 

Завдання:  
 створити дві зразкові Докторські школи (одну в Україні та одну в Грузії), що діють 

відповідно до положень Болонського процесу; 
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 запровадити в кожній із Докторських шкіл по 5 структурованих PhD програм, що 
діють за принципами EHEA, і якість яких може бути визнана на національному та 
міжнародному рівнях;  

 надати міжнародний характер усім аспектам докторської освіти та наукових 
досліджень; 

 ознайомити країни-партнери з досвідом, методикою, тематичними навчальними 
планами та методами викладання на докторському рівні;  

 розповсюдити в широкому колі зацікавлених фахівців розуміння переваг 
структурованих докторських програм шляхом представлення конкретного прикладу 
здійснення реформи 3-го циклу вищої освіти; 

 втілити в життя головну організаційну концепцію, базовану на університетській 
автономії, й ефективно забезпечити всі академічні та адміністративні потреби 
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. 

Напрями діяльності за проектом: 
 вироблення дієвих практичних засад, правил і процедур функціонування Докторських 

шкіл у Грузії та Україні, представлення їх в якості діючих моделей відповідальним 
працівникам вищої освіти; 

 попередня акредитація (аудит якості) діючих та новостворених структурованих 
докторських програм кожної з Докторських шкіл у 5-ти тематичних напрямах: 
гуманітарні науки, охорона здоров’я, економіка, соціальні науки, екологія;  

 формування 5-ти функціональних тематичних дослідницьких груп, інтегрованих у 
Європейський дослідницький простір (ЕRА); 

 розроблення навчальних планів докторського (PhD) рівня, в т.ч. з напрямів «Методи 
наукового дослідження» та «Професійні навички дослідника» (універсальні навички), 
що враховують особливості кожної країни; 

 підготовка науково-педагогічних працівників з наукового керівництва, 
адміністрування, викладання на докторському рівні та консультування щодо 
управління кар’єрою; 

 лобіювання моделі третього циклу вищої освіти за зразком EHEA з метою її визнання 
відповідальними працівниками систем освіти Грузії та України, іншими 
зацікавленими сторонами для подальшого їх упровадження в системних реформах. 

Очікувані результати:  
o Публікація звітних матеріалів проекту «Основоположні принципи впровадження 

структурованих (PhD) докторських програм в Докторських школах в Україні та 
Грузії» включно з узгодженими Положенням про Докторську школу та 
попередніми Акредитаційними вимогами. 

o Діюча автоматизована система управління навчальним процесом, яка включає в 
себе вступ (конкурсний відбір), запис і звітність за аудиторними заняттями, 
формування індивідуального плану докторанта, фіксацію успішності, хід виконання 
наукового дослідження та відстеження наукових публікацій.  

o Публікація в 2013 р. звіту з оцінки якості Докторської школи в цілому і кожної 
діючої в ній докторської програми зокрема. 

o Формування п’яти тематичних інтернаціональних дослідницьких груп, кожна з яких 
має спільний дослідницький проект, здійснює спільне керівництво докторантами, 
публікації в рецензованих журналах, організовує спільні конференції задля 
взаємовизнання надаваного наукового ступеня (на основі угод з надання подвійного 
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диплома). 
o Опубліковані і апробовані навчальні плани курсів з фахових (універсальних) навичок 

та умінь докторського рівня, зокрема, з методів дослідження, академічного письма, 
рецензування, викладацьких і презентаційних навичок та управління проектами. 

o Науково-педагогічні працівники, навчені методам і прийомам наукового 
керівництва, адміністрування, викладання на докторському рівні. 

o VII. Розповсюдження результатів проекту, зокрема, доведення їх до відповідальних 
працівників ВАКУ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Комітету з 
питань освіти Верховної Ради України, приватних компаній і фондів.  

Координатор проекту від України:  
Національний університет «Києво-Могилянська академія»     http://www.ukma.kiev.ua   
тел.: 0038 044 417 84 61;  факс: 0038 044 238 66 12 
Відповідальна особа:  
Володимир Пилипович, Моренець віце-президент з науково-навчальних студій  
Контакти: тел./факс: 0038 044 425 04 00;   е-адреса: more@ukma.kiev.ua 
Web-site проекту:   http://www.asp2phd.ukma.kiev.ua 

 
 
 

 

Development of Best Practice Model Doctoral Schools 
for Structured PhD Programme Implementation 

in Ukraine and Georgia 
№ 511340-TEMPUS-2010-NL-JPGR 

Project acronym:    «ASP2PhD» 

Multi-Country Joint Project                                          Priority – Governance Reform 

Project duration: 15 October 2010 – 14 October 2013 

EU funding instrument:   
Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 

Tempus grant  amount:   €  1 115 302 

Target group: lecturers, administrators, graduate students of Higher Education Institutions, 
Ministry of Education policy-makers, other Higher Education stakeholders 
Grant holder:  
Maastricht University, Netherlands 
Coordinator: Mr. Mike Robertson 
Contacts:  
phone: 0031 43 388 3513  
fax: 0031 43 325 0733 
e-mail: mike.robertson@maastrichtuniversity.nl 

General Manager of the Project:  
Dr. Mychailo Wynnyckyj 
Contacts: 
phone: 0038 044 463 6974 
fax: 0038 044 425 04 00 
mobile: 0038 050 806 2816 
e-mail: mychailo@ukma.kiev.ua  

Partnership: 
 Maastricht University, Netherlands 
 Universite Paris-Est, France 
 University of Glasgow, United 

Kingdom 

 National University «Kyiv-Mohyla Academy» 
(Kyiv), Ukraine 

 Ukrainian Catholic University (Lviv), Ukraine  
 Petro Mohyla Black Sea State University 

(Mykolayiv), Ukraine 
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 Illia State University (Tbilisi), Georgia 
 Tbilisi State Medical University, 

Georgia 
 Ministry of Education and Science of 

Georgia 

 Institute of Literature – National Academy of 
Sciences (Kyiv), Ukraine 

 Institute of Botany – National Academy of 
Sciences (Kyiv), Ukraine 

 Ministry of Education and Science, Youth and 
Sport of Ukraine 

Project goals and objectives: 
Overall Objectives:  
 harmonization of doctoral education in Ukraine and Georgia with Bologna principles as 

implemented in the EHEA; 
  improvement in research output quality through integration of Ukrainian and Georgian 

researchers into ERA. 
Specific Objectives: 
 to establish 2 model Doctoral Schools (one in Ukraine and one in Georgia), operating in 

accordance with Bologna principles; 
 to deliver 5 nationally and internationally recognized EHEA compliant PhD programmes in 

each Doctoral School; 
 to internationalise all aspects of doctoral education and research; 
 to introduce skills, methods, and thematic curricula and doctoral-level teaching methods to 

the partner countries; 
 to disseminate the benefits of structured PhD programmes to a broad regional stakeholder 

base by providing a localized example of best practice 3rd cycle reform implementation; 
 to realise a centralised organisational concept that is based on university autonomy and 

efficiently serves all academic and administrative needs of success oriented graduate 
studies. 

Activities: 
 establishment of best practice principles and workflow procedures for Doctoral School 

operations in Georgia and Ukraine, their presentation as a working model to HE 
stakeholders; 

 pre-accreditation (quality auditing) of functioning EHEA-compliant structured PhD 
programmes in each Doctoral School in 5 topic areas: humanities, health sciences, 
economics, social sciences, environmental sciences; 

 formation of five functioning thematic research groups that are integrated into the 
European Research Area (ERA); 

 development of PhD level curricula for research methods and transferable skills courses 
adapted to each country; 

 training of academic staff in supervision, administration, doctoral level teaching and career 
guidance; 

 lobbying for EHEA 3rd cycle model acceptance by Georgian and Ukrainian stakeholders, 
and subsequent systemic reform. 

Expected results:  
I. Published Report «EU PhD programme best practices localized to GE/UA Doctoral Schools» 

including agreed Code of Practice and Accreditation Guidelines. 
II. Functional automated Learning Management System for Doctoral Schools including 

admissions, course registration, grade, research progress and publications tracking. 
III. Doctoral School quality assessment report to be published in 2013. 
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IV. Formation of five functioning international thematic research groups with common research 
projects, joint supervision of doctoral students, publications in peer-reviewed journals, joint 
conferences, mutual degree recognition (dual degree agreements). 

V. Published and piloted curricula for doctoral level transferable skills courses including 
research methods, academic writing, peer-reviewing, teaching and presentation skills, 
research project management. 

VI. Academic staff trained in supervision methods, administrative processes, doctoral level 
teaching. 

VII. Dissemination of project results – particularly to Higher Education stakeholders including 
Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, Parliamentary Committee 
on Education, private companies, foundations. 

Project coordinator(s) in Ukraine:  
National University of «Kyiv-Mohyla Academy»     http://www.ukma.kiev.ua  
tel.: 0038 044 417 84 61;  fax: 0038 044 238 66 12 
Responsible person:  
Volodymyr Morenets, Vice-President for Research and Academic Affairs 
Contacts:  phone/fax: 0038 044 425 04 00; e-mail: more@ukma.kiev.ua 
Project web-site: http://www.asp2phd.ukma.kiev.ua  
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 4-й конкурс 2011 р. (українською та англійською мовами) 
4th Call For Proposals 2011 (in Ukrainian and English Languages) 

 

Національна система забезпечення якості  
та взаємної довіри в системі вищої освіти 

України 
 

516935-TEMPUS-2011-FI-SMGR 
Коротка назва проекту:   «TRUST»  

Національний проект  Структурних Заходів Пріоритет – Реформа врядування  

Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014   

Програма фінансування ЄС:  
                        Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  791 141,73 

Цільова група: законодавці в області вищої освіти і науки, адміністрація університетів, 
студенти, випускники, роботодавці, інвестори, суспільство в цілому 
Отримувач гранту:  Університет м. Ювяскюля, Фінляндія  

Координатор:  
Професор університету м. Ювяскюля 
Тімо Тіхонен 

Контакти:  тел.: 00358 50 3732125 
факс: 00358 14 2602731 
е-адреса:  timo.tiihonen@jyu.fi 

Партнерство: 
 Технічний університет м. Кошице, 

Словаччина 
 Університет м. Коїмбра, Португалія 
 Європейська асоціація центрів 

забезпечення якості освіти, Бельгія 
 Харківський національний університет 

радіоелектроніки, Україна 
 Чернівецький  національний університет 

імені Юрія Федьковича, Україна 
 Український католицький університет, 

Україна 

 Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв, Україна 

 Українська асоціація студентського 
самоврядування 

 Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України 

 Державна акредитаційна комісія, 
Україна 

 Національна академія педагогічних 
наук України 

 Інститут інноваційних технологій і 
змісту освіти, Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Підтримка реформування ВНЗ України шляхом упровадження загальної, 

інноваційної, політично нейтральної мережі забезпечення якості та підтримки 
Екосистеми для цієї мережі, яка гарантує взаємне порозуміння і довіру між різними 
учасниками національного і міжнародного процесів забезпечення якості, а також, 
прийняття неупереджених рішень у процесі забезпечення якості освіти.  

 Забезпечення організаційної, інформаційної та технічної підтримки системи 
забезпечення якості освіти, яка базується на «трикутнику знань»: освіта-інновації-
дослідження.  

 Забезпечення формальної, уніфікованої системи забезпечення якості освіти 
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(всебічної, прозорої, неупередженої і відкритої для суспільства), що охоплює всі ВНЗ, 
організації забезпечення якості та інші зацікавлені сторони. 

 Розроблення порталу, на якому буде розміщено Екосистему, для підтримки різних 
існуючих і нових процесі/систем забезпечення якості; підготовка персоналу ВНЗ та 
інших організацій із забезпечення якості. 

 Запровадження заходів, спрямованих на розвиток культури, яка визнає 
необхідність прозорості забезпечення якості для широкого суспільства, використання 
результатів нових процедур забезпечення якості в практичній діяльності 
інноваційно-орієнтованих ВНЗ.  

 Підготовка ключових учасників процесу забезпечення якості 
Напрями діяльності за проектом: 
 Вивчення європейських практик із забезпечення якості. 
 Розроблення національної концепції забезпечення якості. 
 Розвиток онтології для національної системи забезпечення якості. 
 Розроблення документації для національної системи забезпечення якості. 
 Вивчення європейського досвіду з ІТ-підтримки забезпечення якості. 
 Розроблення нової технології для створення Порталу із забезпечення якості. 
 Підготовка зовнішніх даних для Порталу. 
 Пілотне впровадження нового Порталу. 
 Розроблення документації для Порталу. 
 Підготовка українських експертів з питань щодо застосування кращих європейських 

практик у забезпеченні якості.  
 Підтримка нових практик. 
 Нові робочі процеси із забезпечення якості.  
 Розроблення нової нормативної бази із забезпечення якості. 
 Розвиток перепідготовки персоналу. 
 Підготовка ключового персоналу ВНЗ, державних та інших структур. 
 Проведення заходів з розповсюдження результатів проекту 

(семінари/конференції/круглі столи). 
 Створення моделі управління для системи забезпечення якості. 
 Досягнення політичного консенсусу і прийняття рішень стосовно підтримки і 

впровадження розробленої Екосистеми забезпечення якості. 
 Розроблення матеріалів для підготовки з нових підходів до забезпечення якості. 
 Збір відгуків від зацікавлених осіб щодо системи забезпечення якості та її 

відповідного вдосконалення.  
 Проведення заходів з контролю якості виконання проекту 

Очікувані результати:  
I. Уніфікована, формальна і гнучка система забезпечення якості для українських ВНЗ.  
II. Національний Портал із забезпечення якості, заснований на розподіленій, 
формалізованій структурі.  
III. Розроблення, затвердження і прийняття нових практик із забезпечення якості та 
запровадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, державних та інших 
структур.  
IV. Розповсюдження результатів проекту. 
V. Розроблення заходів щодо забезпечення стійкості проекту в майбутньому 
Координатор проекту від України: 



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

Харківський національний університет радіоелектроніки http://www.kture.kharkov.ua  
тел.: 0038 0577021807, факс: 0038 0577021013, e-адреса: info@kture.kharkov.ua 
Відповідальна особа:  
Лєсна Наталя Советівна, проф., проректор з науково-педагогічної роботи 
Контакти:  тел.: 0038 0577021492, факс: 0038 0577021013 
e-адреса: Lesna@kture.kharkov.ua, unishol@hit.kharkov.ua  
Контактна інформація партнерів з України: 

Чернівецький  Національний університет 
імені Юрія Федьковича  
Відповідальна особа: 
Ушенко Олександр Григорович, 
проректор з наукової роботи 
Контакти: 
тел.: 0038 0372526235, факс: 0038 0372552914 
e-адреса: o.ushenko@chnu.edu.ua 

Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв  
Відповідальна особа: 
Власова Галина Вікторівна, 
перший проректор 
Контакти: 
тел.: 0038 0442805343, факс: 0038 0442805343 
e-адреса: Galina@dakkkim.edu.ua 

Український католицький університет  
Відповідальна особа:  
Хобзей Павло Кузьмович, 
проректор з навчально-виховної роботи 
Контакти: 
тел.: 0038 0322409940, факс: 0038 0322409950 
e-адреса: khobzey@ucu.edu.ua 

Українська асоціація студентського 
самоврядування  
Відповідальна особа:  
Щепетильникова Єлизавета, президент 
Контакти: 
тел.: 0038 0442968945, факс: 0038 0442968945 
e-адреса: lissashch@uass.org.ua 

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України  
Відповідальна особа: 
Якименко Олександр Васильович, 
заступник голови департаменту з наукової 
роботи і ліцензування ВНЗ 
Контакти: 
тел.: 0038 0444867542, факс: 0038 0444867542 
e-адреса: yakisasha@yandex.ru 

Національна академія педагогічних наук 
України 
Відповідальна особа: 
Степко Михайло Філімонович, 
перший заступник директора з науково-
дослідної роботи Інституту вищої освіти 
НАПН України  
Контакти: 
тел.: 0038 0442866804, факс: 0038 0442866804 
e-адреса: m_f_stepko@ukr.net 

Інститут інноваційних технологій і змісту 
освіти  
Відповідальна особа: 
Ямковий В’ячеслав Андрійович, керівник 
відділу моніторингу вищої освіти  
Контакти: 
тел.: 0038 0444255256, факс: 0038 0444255256 
e-адреса: v_jamkovoj@mon.gov.ua 

Державна акредитаційна комісія України 
Відповідальна особа: 
Ковальчук Руслан Леонідович, 
виконавчий директор  
Контакти: 
тел.: 0038 0442417667, факс: 0038 0442417667 
e-адреса: dak-ex@ntu-kpi.kiev.ua 

Web-site проекту: http://www.dovira.eu/  
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Towards Trust in Quality Assurance Systems 
 

516935-TEMPUS-2011-FI-SMGR 

Project acronym:  «TRUST» 

National Project  on Structural Measures            Priority – Governance Reform 
Project duration: 15 October 2011 – 14 October 2014 

EU funding instrument:  
           Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:   €  791 141,73 

Target group: Ukrainian policy makers involved in HE Governance, students, graduates, 
university administrative staff and top managers, investors, employers, society as a whole 
Grant holder:  
University of Jyväskylä, Finland 
Coordinator: Timo Tiihonen, Professor 

Contacts: tel.: 00358 50 3732125 
fax: 00358 14 2602731 
е-mail: timo.tiihonen@jyu.fi 

Partnership: 
 Technical University Kosice, Slovakia 
 University of Coimbra, Portugal 
 ENQA, Belgium 
 Kharkiv National University of 

Radioelectronics , Ukraine 
 Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 

University, Ukraine 
 Ukrainian Catholic University, Ukraine 
 National Academy of Managing 

Personnel of Culture and Art, Ukraine 

 
 Ministry of Education and Science, Youth 

and Sport of Ukraine  
 National Academy of Pedagogical Sciences 

of Ukraine (Institute of Higher Education) 
 Ukrainian Association of Student Self-

Government 
 Institute of Innovation Technologies and 

Educational Content, Ukraine 
 State Accreditation Commission, Ukraine 

Project goals and objectives:  
To support the reforms of Ukrainian HE by introducing a common, innovative, policy neutral, 
QA framework and supporting Ecosystem for this framework that enables mutual 
understanding, trust between different national and international QA actors/decision makers, 
and guarantees trusted decisions in QA process.  

 To provide organizational, information and technical support of the context-aware QA 
system of HE based on the knowledge triangle: education-research-innovation.  

 To provide a formal, unified QA framework (comprehensive, transparent, unbiased and 
open for society) to be shared by all HEIs, QA organisations and stakeholders. 

 To provide a Portal which will host the Ecosystem and will provide support for different 
existing/new QA processes/systems; trained personnel in HEIs and all key QA 
organizations. 

 To develop measures aimed to introduce the culture of the transparent and visible 
quality assurance for wide society and using of results of new QA procedures in practice 
of innovation-oriented universities. 

 To train key QA actors 
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Activities: 
 Study of the European practices in QA. 
 Development of national QA concept. 
 Development of ontology for national QA. 
 Development of documentation of national QA. 
 Study of EU QA IT support. 
 Development of a new technology for QA portal. 
 External data to QA portal. 
 Piloting of the new QA portal. 
 Development of the documentation of portal. 
 Training of Ukrainian QA actors on European best practices in QA. 
 Support for new practices. 
 New QA workflows. 
 Development of the new QA regulations. 
 Development of staff training scheme. 
 Trainings of QA actors. 
 Holding of the events aimed at dissemination of the project results 

(seminars/conferences/round tables). 
 Creating of governance model for QA framework. 
 Reaching of political consensus and resolutions. 
 Development of materials for training the new QA approach. 
 Collecting of the feedback from stakeholders and improving national QAS. 
 Holding of the events aimed at quality control 

Expected results:  
VI. Unified, formal and flexible quality assurance framework for Ukrainian HEIs. 

VII. National quality assurance Portal based on shared and formal framework. 
VIII. Developed, approved and adopted the new quality assurance practices with implemented 

training scheme. 
IX. Dissemination. 
X. Sustainability 

Project coordinator in Ukraine:  
Kharkiv National University of Radioelectronics  http://www.kture.kharkov.ua 
tel.: 0038 0577021807, fax: 0038 0577021013, e-mail: info@kture.kharkov.ua 
Responsible person: Natalya Lesna, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Affairs  
Contacts: tel.: 0038 0577021492, fax: 00380 5770210137 
e-mail: Lesna@kture.kharkov.ua unishol@hit.kharkov.ua 

Contact information for partners from Ukraine: 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 
University   
Responsible person:  
Ushenko Oleksandr, Vice-Rector 
Contacts: 
tel.: 0038 0372526235, fax: 0038 0372552914 
e-mail: o.ushenko@chnu.edu.ua 

National Academy of Managing Personnel of 
Culture and Art 
Responsible person:  
Vlasova Galina, The First Vice-Rector  
Contacts: 
tel.: 0038 0442805343, fax: 0038 0442805343 
e-mail: Galina@dakkkim.edu.ua 

Ukrainian Catholic University Ukrainian Association of Student Self-
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Responsible person:  
Khobzey Pavlo, Vice-Rector for Teaching 
and Pedagogical Affairs 
Contacts: 
tel.: 0038 0322409940, fax: 0038 0322409950 
e-mail: khobzey@ucu.edu.ua 

Government 
Responsible person:  
Shchepetylnykova Ielyzaveta, President  
Contacts: 
tel.: 0038 0442968945, fax: 0038 0442968945 
e-mail: lissashch@uass.org.ua 

Ministry of Education and Science, Youth 
and Sport of Ukraine 
Responsible person:  
Yakymenko Oleksandr, Deputy Head of the 
Department for Scientific Affairs and 
Licensing of HEIs 
Contacts: 
tel.: 0038 0444867542, fax: 0038 0444867542 
e-mail: yakisasha@yandex.ru 

National Academy of Pedagogical Sciences of 
Ukraine 
Responsible person: 
Stepko Mykhailo, First Deputy Director for 
Scientific and Research Affairs of the Institute of 
Higher Education  
Contacts: 
tel.: 0038 0442866804, fax: 0038 0442866804 
e-mail: m_f_stepko@ukr.net 

Institute of Innovation Technologies and 
Educational Content 
Responsible person: 
Yamkovyi Vyacheslav, Head of Department 
of Higher Education Monitoring 
Contacts: 
tel.: 0038 0444255256, fax: 0038 0444255256 
e-mail: v_jamkovoj@mon.gov.ua 

State Accreditation Commission, Ukraine 
 
Responsible person: 
Kovalchuk Ruslan, Executive Director 
 
Contacts: 
tel.: 0038 0442417667, fax: 0038 0442417667 
e-mail: dak-ex@ntu-kpi.kiev.ua 

Project web-site:  http://www.dovira.eu/ 
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Модернізація медичної освіти  
(першого циклу)  

в країнах Східного Сусідства  
 

516664-TEMPUS-2011-UK-JPCR 
Коротка назва проекту:   «MUMEENA»  

Багатонаціональний спільний проект  

                                                           Пріоритет – Модернізація навчальних програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 15 жовтня 2014   

Програма фінансування ЄС:  
                               Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 181 003,49 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів 

Отримувач гранту: Університет Лідз, Великобританія  

Координатор:  
професор Труді Робертс,  
директор Інституту медичної освіти 
Контакти: тел.: 0044 1133431657 
е-адреса: T.E.Roberts@leeds.ac.uk 

Головний менеджер проекту: 
Мартін Гамільтон, менеджер європейських та 
міжнародних програм 
Контакти: 
Mumeena@leeds.ac.uk<mailto:Mumeena@leeds.ac.uk 
е-адреса: m.hamilton@adm.leeds.ac.uk  

Партнерство: 
 Університет Лідз, 

Великобританія 
 Медичний центр Університету 

Утрехту, Нідерланди 
 Університет Гранади, Іспанія 
 Католицький університет, Італія 
 Азербайджанський медичний 

університет 
 Нахічеванський державний 

університет, Азербайджан 
 Міністерство освіти 

Азербайджанської Республіки 

 Тбіліський державний медичний університет, 
Грузія  

 Тбіліський державний університет, Грузія 
 Національний центр з покращення якості 

навчання, Грузія  
 Національний медичний університет  

ім. О.О. Богомольця, Україна 
 Івано-Франківський національний медичний 

університет, Україна 
 Центр тестування професійної компетентності 

фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 
«Медицина» та «Фармація», Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Модернізація медичної освіти (першого циклу) в країнах Східного Партнерства 

(Україна, Грузія, Азербайджан) відповідно до положень і цілей Болонського процесу, 
міжнародних стандартів, що веде до інтеграції в Європейський простір вищої освіти.  

 Розроблення інтегрованої моделі медичного навчального плану (першого циклу), 
упровадження нового змісту, навчальних методів і методів оцінювання в медичних 
школах країн-партнерів відповідно до стандартів Міжнародної Асоціації медичної 
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освіти, Всесвітньої Федерації медичної освіти, TUNING/MEDINE до вересня 2014 р.  
 Створення Тренінгового центру для підготовки викладачів пілотних медичних шкіл 

країн-партнерів до вересня 2013 р. 
 Поширення модернізованої моделі медичної освіти в інших країнах Східного 

Партнерства з 2014 р. 
Напрями діяльності за проектом: 
 Огляд, аналіз та оновлення діючих навчальних планів із загальної медицини. 
 Підготовка комплекту навчальних планів і модулів, акредитація на 

інституційному/національному рівні. 
 Розроблення, публікація, закупівля нових навчально-методичних матеріалів,  

посібників. 
 Підготовка пакету документації для закупівлі обладнання для лабораторій і 

комп’ютерних класів. 
 Проведення для викладачів тренінгів з нової методології в рамках змісту нових 

навчальних планів і модулів. 
 Організація і проведення тренінгів для неакадемічних працівників/наставників із 

партнерських підприємств, відповідальних за роботу з студентами під час їх 
стажування. 

 Пілотне навчання студентів за новими навчальними планами/модулями. 
 Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту 

Очікувані результати:  
 Розроблення загального плану реформи медичної освіти в медичних школах країн-

партнерів. 
 Прийняття нових і модернізація існуючих модулів/курсів і навчально-методичних 

комплексів. 
 Підготовка проектів загального та спеціального інтегрованих навчальних планів для 

медичних шкіл країн-партнерів. 
 Реструктуризація та модернізація існуючого навчального плану та розроблення 

шестирічних інтегрованих навчальних планів у Грузії (ТДМУ, ТДУ). 
 Розроблення і пілотне впровадження в ТДМУ і ТДУ детальної навчальної програми 

першого та другого року підготовки з подальшим розвитком шестирічного 
інтегрованого навчального плану та реалізації програми першого року навчання в 
інших медичних школах країн-партнерів. 

 Створення високоякісних навчальних баз у кожній медичній школі країн-партнерів 
(по одній у кожній країні) та підготовка викладачів та студентів. 

 Розроблення плану підготовки науково-педагогічних кадрів та розвиток навчального 
плану. 

 Створення попереднього плану оцінювання проекту MUMEENA, друк 
опитувальників. 

 Проведення внутрішнього і зовнішнього моніторингу проекту. 
 Розроблення інструментів оцінювання для забезпечення знань і навичок персоналу 

Тренінгового центру, проведення навчання викладачів. 
 Створення веб-сайту проекту MUMEENA. 
 Організація конференцій і семінарів. 
 Розповсюдження інформаційних матеріалів, норм для Молдови та інших 

пострадянських країнах. 
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 Регулярні зустрічі координаторів країн-партнерів   

Координатор проекту від України:  
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця  http://www.nmu.edu.ua  
Відповідальна особа: 
Марина Рашидівна Мруга, координатор проекту від НМУ 
Контакти: 
тел.: 0038 0442352131, факс: 0038 0442537112 
e-адреса: marina.testportal@gmail.com; interdeptnmu12@gmail.com  
Контактна інформація партнерів з України: 
Івано-Франківський національний 
медичний університет 
http://www.ifnmu.edu.ua  
Відповідальна особа: 
Федоров Сергій Валерійович, 
проректор з міжнародних зв’язків  
Контакти:  
тел.: 0038 0342224844, факс: 0038 0342525292 
e-адреса: serfed@i.ua 

Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки «Медицина» та 
«Фармація» 
Відповідальна особа:  
Ірина Булах, директор 
Контакти: 
тел./факс.: 0038 0442357873 
e-адреса: bulakh@testcentr.org.ua 

Web-site проекту: http://www.mumeena.eu/ 

 

 

 
Modernizing Undergraduate Medical Education  

in EU Eastern Neighboring Area 
 

516664-TEMPUS-2011-UK-JPCR 

Project acronym:  «MUMEENA» 

Multi-Country Joint Project                                               Priority – Curricula Reform 
Project duration: 15 October 2011 – 15 October 2014 

EU funding instrument:  
                Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:   € 1 181 003,49 

Target group: students, graduates, teaching/administrative staff, top management 

Grant holder:  University of Leeds, United Kingdom 

Coordinator: Trudie Roberts, 
Professor, Director of Institute of 
Medical Education  
Contacts: tel.: 0044 11 33 43 16 57  
e-mail: T.E.Roberts@leeds.ac.uk 

General Manager of the Project:  
Mr. Martin Hamilton, 
European and International Manager  
Contacts: e-mail: m.hamilton@adm.leeds.ac.uk 
Mumeena@leeds.ac.uk<mailto:Mumeena@leeds.ac.uk 

Partnership: 
 University of Leeds, United 

Kingdom 

 Ministry of Education of Azerbaijan Republic 
 National Centre for Educational Quality 

Enhancement, Georgia  
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 University Medical Centre Utrecht, 
Netherlands 

 University of Granada, Spain 
 Universita Cattolica del Sacro 

Cuore, Italy 
 Azerbaijan Medical University 
 Nakhchivan State University, 

Azerbaijan 

 Tbilisi State Medical University, Georgia 
 Tbilisi State University, Georgia 
 National O. Bohomolets Medical University, 

Ukraine 
 Ivano-Frankivsk National Medical University, 

Ukraine 
 Testing Board, Ukraine 

Project goals and objectives:  
 To modernize undergraduate medical education in Eastern Neighbouring partner 

countries (PC - Georgia, Ukraine and Azerbaijan) to comply with the concept and goals of 
Bologna Process, international standards leading to integration with EHEA. 

 To develop integrated undergraduate medical curriculum model, to introduce new 
contents, teaching and assessment methods in PCMS in line with AMEE, WFME and 
TUNING/MEDINE standards by September 2014.  

 To establish one TTC for faculty development in pilot PCMS by September 2013. 
 Dissemination of modernized medical education model in other Easter Neighbouring 

countries from 2014. 
Activities: 

 Review, analyse and upgrade the current curricula in General Medicine. 
 Prepare a set of curricula and modules, accredit on institutional /national level. 
 Prepare, publish, purchase new teaching materials, handbooks, syllabi. 
 Prepare a set of documentation for labs /PC pools equipment purchase. 
 Retrain academic teachers in new methodology within the content of new curricula and 

teaching modules. 
 Train the non-academic staff/mentors from partner enterprises/plants for teaching roles 

during the professional student’s training in their companies. 
 Pilot teaching students in new curricula/modules.  
 Quality control (including monitoring) of the project 

Expected results: 
I. Medical education reform general plan for PCMS elaborated. 

II. New and upgraded courses, modules and textbooks adopted. 
III. General and specific integrated curriculum blueprints for PCMS prepared. 
IV. Existing curricula restructured, modernised and 6 yrs integrated curricula developed in 

GE UA (TSMU and TSU). 
V. 1st and 2nd year detailed curricula developed and piloted in TSMU and TSU followed by 

the development of 6yrs integrated curricula and implementation of the 1st year 
curriculum in other PCMS. 

VI. High quality teaching facilities created in PCMS (one per PC) and trainees and teaching 
staff in TTCs trained. 

VII. Faculty development plan and curricula developed. 
VIII. Pre-post MUMEENA project evaluation plan designed and questionnaires printed. 

IX. Internal and external project monitoring conducted. 
X. Assessment tools to secure knowledge and skills among TTCs staff and trained teachers 

developed. 
XI. MUMEENA project website. 
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XII. Conferences and workshops organized. 
XIII. Distributing information material, guidelines in target, Moldova and other Post-Soviet 

countries. 
XIV. PCIT regular meetings. 
Project coordinator in Ukraine: 
National O. Bohomolets Medical University  http://www.nmu.edu.ua 
Responsible person: 
Marina Mrouga, MD, PhD, Associate Professor 
Contacts: tel.: 0038 0442352131, fax: 0038 0442357112 
e-mail: marina.testportal@gmail.com; interdeptnmu12@gmail.com 
Contact information for partners from Ukraine: 
Ivano-Frankivsk National Medical University 
http://www.ifnmu.edu.ua 
Responsible person: 
Serhiy Fedorov, Vice-Rector for International Affairs 
Contacts: tel.: 0038 0342224844, fax: 00380342525292  
e-mail: serfed@i.ua 

Testing Board 
Responsible person: 
Irina Bulakh, Director 
Contacts: 
tel.: 0038 0442357873 
e-mail: bulakh@testcentr.org.ua 

Project web-site:  http://www.mumeena.eu/ 
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Бакалаврат та магістратура  
з соціальної психології  

для вирішення проблем міграції  
в Росії, Україні та Казахстані 
516721-TEMPUS-2011-RO-JPCR 

Коротка назва проекту:   «LMPSM»  

Багатонаціональний спільний проект  
                                                          Пріоритет – Модернізація навчальних програм 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014   
Програма фінансування ЄС:  
                     Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 
Сума гранту програми Темпус:   €  1 656 299,01 
Цільова група:  
             викладачі, студенти, психологи, працівники соціальних служб, державних центрів 
Отримувач гранту:  Університет Александру Іоан Куза, Румунія  
Координатор:  
доктор Тіберіу Контіу Соїту,  
факультет філософії, соціальних і 
політичних наук 
Контакти: тел.: 0040 232201154 
факс: 0040 232201201 
е-адреса: soitucontiu@yahoo.com 

Головний менеджер проекту: 
Жан-Ноель Пашу, 
менеджер міжнародних проектів, 
Академія Гренобля, Франція 
Контакти: тел: 0033 456524637 
факс: 0033 456524637 
е-адреса: jean-noel.pachoud@ac-grenoble.fr  

Партнерство: 
 Університет Александру Іоанa Куза, 

Румунія 
 Академія Гренобля, Франція 
 Софійський університет  

ім. Св. Климента Орхідского, Болгарія 
 Університет Плімута, Великобританія 
 Університет Аквіли, Італія 
 Університет Туріна, Італія 
 Університет Падуї, Італія 
 Університет прикладних наук Карінтії, 

Австрія 
 Університет Жирони, Іспанія 
 Університет Патри, Греція 
 Карагандинський державний 

університет імені Е.А.Букетова, 
Казахстан 

 Казахський національний 
педагогічний університет ім. Абая 

 Гуманітарно-технічний коледж імені 
Абая Кунанбаева Саранського, 
Казахстан 

 
 Міністерство освіти і науки, РФ 
 Міністерство соціальної політики 

Красноярського краю, РФ 
 Центр соціальної допомоги 

«Першотравневий», РФ 
 Громадська організація допомоги 

мігрантам з Киргизії, РФ 
 Далекосхідний державний університет 

гуманітарних наук, РФ 
 Хабаровська державна академія 

економіки і права, РФ 
 Хабаровський педагогічний коледж, РФ 
 Студентська профспілка Далекосхідного 

державного університету гуманітарних 
наук, РФ 

 Міністерство соціальної допомоги 
Хабаровського краю, РФ 

 Муніципальний центр соціальної 
допомоги, Хабаровськ, РФ 

 Асоціація підтримки громадян країн 
Центральної Азії «Ватан», Хабаровськ, РФ 
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 Організація студентів Караганди, 
Казахстан 

 Міністерство освіти і науки, Казахстан 
 Міністерство праці та соціального 

захисту, Казахстан 
 Агентство з управління програмами 

працевлаштування, Казахстан 
 Центр психології «Віта», Казахстан 
 Красноярський державний 

педагогічний університет імені 
В.П.Астафьева, РФ 

 Хакаський державний університет ім. 
Н.Ф. Катанова, РФ 

 Красноярський педагогічний коледж 
№ 2, РФ 

 Студентська профспілка 
Красноярського державного 
педагогічного університету ім. В.П. 
Астафьева, РФ 

 Кримський інженерно-педагогічний 
університет, Україна 

 Таврійський національний університет 
ім. В.І. Вернадського, Україна 

 Донецький міждисциплінарний коледж-
ліцей № 35, Україна 

 Студентська профспілка Кримського 
інженерно-педагогічного університету, 
Україна 

 Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України 

 ГО «Мілленіум», Україна 
 Республіканська організація «Арк’адаш», 

Україна 
 Бахчисарайський центр соціального 

захисту Міністерства праці та соціального 
захисту Автономної Республіки Крим, 
Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Оновлення відповідно до рекомендацій Болонського процесу діючих навчальних 

планів програм підготовки бакалаврів, магістрів з соціальної психології для 
вирішення проблем міграції. 

 Розроблення, акредитація та впровадження нових практико-орієнтованих 
навчальних модулів програм підготовки бакалаврів, магістрів з соціальної психології.  

 Створення 4-х регіональних центрів обміну передовим досвідом, проведення 
досліджень, залучення нових партнерів для забезпечення стійкості проекту 

Напрями діяльності за проектом: 
 Огляд, аналіз та оновлення діючих навчальних модулів програм підготовки 

бакалаврів, магістрів з соціальної психології для вирішення проблем міграції. 
 Розробка 3-х нових загальних навчальних планів з інтегрованою інфраструктурною 

підтримкою. 
 Підготовка комплекту навчальних планів і модулів до акредитації на національному 

рівні. 
 Розроблення, публікація, закупівля нових навчальних матеріалів, курсів, посібників. 
 Проведення тренінгів для викладачів з нової методології в рамках нових навчальних 

планів і модулів. 
 Організація і проведення 6-ти інформаційних семінарів для зацікавлених закладів, 

соціальних служб. 
 Пілотне навчання 42 викладачів і 170 студентів за новими навчальними планами та 

модулями. 
 Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту 

Очікувані результати:  
I. Оновлення навчальних планів з соціальної психології відповідно до новітніх досягнень у 
цій галузі. 
II. Розроблення 3-х нових спільних навчальних програм. 
III. Поширення методології, заходів та інструменти управління, створення веб-сайту 
проекту. 
IV. Створення 4-х регіональних центрів передового досвіду в галузі соціальної психології, 
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бізнес-плану для забезпечення стійкості впровадження результатів проекту. 
XI. Розповсюдження результатів проекту 
Координатор проекту від України:  
Кримський інженерно-педагогичний університет  http://www.kipu.crimea.ua  
tel.: 0038 0652249495, fax: 0038 0652249495, e-mail: csepu@gala.net 
Відповідальна особа:   
Сулейманова Еміне Расимівна 
Контакти:  
тел: 38 050 630 74 19, e-адреса: emine.suleiman@mail.ru 
Контактна інформація партнерів з України: 
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського  www.tnu.crimea.ua 
тел.: 0038 0652516498, e-адреса: rector@crimea.edu 
Відповідальна особа: 
Ольга Євгенівна Духніч, кандидат психологічних наук, заступник декана філософського 
факультету з гуманітарного розвитку 
Контакти: тel: 0038 0688835599, e-адреса: helga95036@gmail.com 
Web-site проекту:  www.lmpsm.org 

 
Bachelor’s and Master’s Degree  

in Social Psychology  
to Solve Migration Problems   

in Russia, Ukraine and Kazakhstan 
 

516721-TEMPUS-2011-RO-JPCR 
Projeсt acronym:  «LMPSM» 
Multi-Country Joint Project                          Priority – Curricula Reform 
Project duration:  15 October 2011 – 14 October 2014 
EU funding instrument:  
               Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:   €  1 656 299,01 
Target group: Teachers, students, psychologists and social workers, employees of state social 
services and public centers 
Grant holder: 
The Alexandru Ioan Cuza University of 
Iași, Romania  
Coordinator: Dr Contiu Tiberiu Soitu 
Lecturer, Chancellor,  
Faculty of Philosophy and Social and 
Political Sciences 
Contacts: tel.: 0040 232 201154  
fax: 0040 232 201201 
e-mail: soitucontiu@yahoo.com 

General Manager of the Project: 
Groupement d'Intérêt Public Formation et Insertion 
Professionnelles de l'Académie de Grenoble  
[GIP FIPAG], France  
Contacts:  
Jean-Noël Pachoud, 
Department International Relations 
tel.: 0033 456524637 
fax: 0033 456524650 
e-mail: jean-noel.pachoud@ac-grenoble.fr 

Partnership: 
 Alexandru Ioan Cuz University of 

Iasi, Romania 
 GIP Formation et Insertion -

 Khakassia State University named after 
N.F.Katanov, Russia 

 Krasnoyarsk Pedagogical College № 2, Russia 
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Professionnelles de l'Académie de 
Grenoble, France 

 University of Sofia «St. Kliment 
Ohridski», Bulgaria 

 University of Plymouth, England 
 University Degli Studi Dell Aquila, 

Italy 
 University Degli Studi Di Torino, 

Italy 
 University of Padua, Italy 
 Carinthia University of Applied 

Sciences, Austria 
 University of Girona, Spain 
 University of Patras, Greece 
 Karaganda State University named 

after E.A.Bouketov, Kazakhstan 
 Abai Kazakhstan National 

Pedagogical University, Kazakhstan 
 Technical Humanitarian College 

A.Kunanbaev of Saran, Kazakhstan 
 The Student Foundation of 

Karaganda, Kazakhstan 
 Ministry of Labour and Social 

Protection, Kazakhstan 
 The Ministry of Education and 

Science, Kazakhstan 
 The Agency for the management of 

employment and programs, 
Kazakhstan 

 Psychological Center «VITA», 
Kazakhstan 

 Krasnoyarsk State Pedagogical 
University named after V.P.Astafiev, 
Russia 

 Students Organization of Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after 
V.P.Astafiev, Russia 

 The Ministry of Education and Science, Russia  
 Ministry of Social Policy of 

the Krasnoyarsk Region, Russia 
 Center for Social Assistance «Pervomayskiy» of 

Krasnoyarsk, Russia 
 NGO for Assistance to Kyrgyz migrants, Russia 
 The Far East State Humanitarian University, 

Russia 
 Khabarovsk State Academy of Economics and 

Law, Russia 
 Khabarovsk Pedagogical College, Russia 
 Students Union of the Far East State 

Humanitarian University, Russia 
 Ministry of Social welfare of the Krasnoyarsk 

Region, Russia 
 Municipal Centre of Social Assistance, Russia 
 Association of support to citizens from Central 

Asia «VATAN», Russia  
 Crimean Engineering and Pedagogical 

University, Ukraine 
 Taurida National V.I.Vernadsky University, 

Ukraine 
 Donetsk Interdisciplinary College № 35, 

Ukraine 
 Association of students of Crimean Engineering 

and Pedagogical University, Ukraine 
 Ministry of Education and Science, Youth and 

Sport of Ukraine 
 NGO «Millenium», Ukraine 
 Republican Association «Arqadash», Ukraine 
 Center of social protection of Ministry of 

Labour and Social Welfare of Autonomous 
Republic of Crimea, Bakhchisaray, Ukraine  

Project goals and objectives:  
 To update according to recommendations of Bologna Process current curricula for 

Bachelor’s and Master’s programs in Social Psychology to address contemporary  
migration issues  

 Development of accreditation and the introduction of new practice-oriented programs and 
modules of Bachelors, Masters Programs in Social Psychology. 

 Establishment of four regional centers of excellence, research, involvement of new partners 
to ensure the sustainability of the project. 

Activities: 
 Review, analysis and update of existing modules of Bachelor’s and Master’s Programs in 

Social Psychology to address migration issues. 
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 The development of three new general education curricula with integrated support 
infrastructure. 

 Accreditation of modules and curricula at the national level. 
 Development, publishing, purchase of new training materials, courses and textbooks. 
 Organization of trainings for teachers on new methodologies and modules. 
 Organization of six information sessions for interested schools and social services. 
 Pilot training of 42 teachers and 170 students for new programs and modules. 
 Quality control (including monitoring) projects. 

Expected results: 
I. Update of the current curricula in social psychology, according to the recent advances in 

the target field. 
II. The development of three new joint study programs. 

III. Dissemination of the methodology, measurement and management tools, creating a 
project website. 

IV. Create four regional centers of excellence in the field of social psychology, business plan 
for the sustainability of the implementation of project results. 

V. Dissemination of project results. 
Project coordinator in Ukraine:  
Crimean Engineering and Pedagogical University  http://www.kipu.crimea.ua  
tel.: 0038 0652249495, fax: 0038 0652249495, e-mail: csepu@gala.net 
Responsible person:  
Emine Suleymanova  
Contacts: tel.: 00 38 050 630 74 19 
e-mail: emine.suleiman@mail.ru 
Contact information for partners from Ukraine: 
Taurida National V.I.Vernadsky University  www.tnu.crimea.ua 
tel.: 0038 0652516498, e-mail: rector@crimea.edu 
Responsible person: Olga Dukhnich 
PhD in Psychology, Vice-Dean in Humanitarian Development of Philosophical Department 
Contacts: tel.: 0038 0688835599, e-mail: helga95036@gmail.com 
Project web-site: www.lmpsm.org  
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Дворівнева навчальна програма з е-комерції  
для обслуговування інформаційного суспільства  

в Росії, Україні та Ізраїлі 
 

516813-TEMPUS-2011-LT-JPCR 
Коротка назва проекту:   «ECOMMIS»  

Багатонаціональний спільний проект  
                                                           Пріоритет – Модернізація навчальних програм 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014   

Програма фінансування ЄС:  
                            Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 045 242,07 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники 
підприємств, торгово-промислові палати, посадовці органів місцевого самоврядування, 
школярі, працездатне населення, пенсіонери, жінки 
Отримувач гранту: Вільнюський технічний університет Гідемінуса, Литва 

Координатор:  
Професор Нарімантас Палиулис 
Контакти:   
тел./факс: 0037 052744883 
е-адреса: narimantas.paliulis@vgtu.lt 

Головний менеджер проекту: 
Доктор Арнольд Штернхарц 
Контакти: тел: 0049 2033498167 
факс: 0049 2037285966 
е-адреса: arnold.sterenharz@ecm-office.de  

Партнерство: 
 Берлінський технічний університет, 

Німеччина 
 ЕСМ Офіс, Німеччина 
 Університет прикладних наук 

FONTYS, Нідерланди 
 Ізраїльській технологічний інститут, 

Ізраїль 
 Університет Хайфи, Ізраїль 
 Академічний центр Ruppin, Ізраїль 
 Міністерство промисловості, 

торгівлі і труда, Ізраїль 
 Асоціація випускників Ізраїльського 

технологічного інституту, Ізраїль 
 Московський державний 

університет економіки, статистики 
та інформатики, РФ 

 Поволжський державний університет 
телекомунікацій і інформатики, РФ 

 Сибірський державний університет 
телекомунікацій і інформатики, РФ 

 Міністерство освіти та науки Самарської 
області, РФ 

 Торгово-промислова палата Самари, РФ 
 Національний гірничий університет, 

Україна 
 Одеський державний економічний 

університет, Україна 
 Таврійський національний університет ім. 

В. Вернадського, Україна 
 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України 
 Торгово-промислова палата Криму, 

Україна 
Мета та завдання проекту: 
 Реформування навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів в сфері 

електронної комерції відповідно до сучасних досягнень у зазначеній галузі з 
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урахуванням положень Болонського процесу. 
 Розроблення, впровадження та акредитація нових практико-орієнтованих 

навчальних планів і модулів програм підготовки бакалаврів та магістрів. 
 Укріплення зв’язків між вищими навчальними закладами в країнах-партнерах і 

ринком праці 
Напрями діяльності за проектом: 
 Огляд, аналіз та оновлення діючих навчальних планів модулів програм підготовки 

бакалаврів і магістрів в сфері е-комерції. 
 Розробка 4-х нових загальних навчальних планів і 5-ти модулів з інтегрованою 

інфраструктурною підтримкою (лабораторії, комп’ютерні класи, е-бізнес офіси 
тощо).   

 Підготовка комплексу навчальних планів і модулів до акредитації на 
інституціональному/національному рівні. 

 Розроблення 4-х додаткових навчальних програм для різних соціальних груп з е-
комерції. 

 Розроблення, публікація, закупівля нових навчальних матеріалів, курсів, посібників. 
 Підготовка пакету документації для закупівлі обладнання для комп’ютерних класів і 

е-бізнес офісів. 
 Проведення для викладачів тренінгів з нової методології в рамках змісту нових 

навчальних планів/модулів та додаткових начальних програм 
 Проведення майстер-класів з експлуатації нової інфраструктури (комп’ютерних 

класів, е-бізнес офісів).  
 Пілотне навчання студентів за новими навчальними планами/модулями. 
 Підготовка пакету документації/закупівля/установка обладнання/організація е-бізнес 

офісів/міжнародної мережі. 
 Проведення для співробітників, викладачів тренінгів та пілотного опробування е-

бізнес офісів/міжнародної мережі. 
 Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту 

Очікувані результати:  
I. Оновлення навчальних планів магістерської програми з електронної комерції 
відповідно до новітніх розробок у цій галузі. 
II. Розроблення чотирьох нових загальних навчальних планів (Електронна комерція; 
Інтернет-трейдинг; Інформаційні системи для фінансового аналізу та інвестицій; 
Корпоративні інформаційні системи (ERP)), п’яти навчальних модулів (Споживач-
орієнтовані системи (CRM); Інтернет-маркетинг; Системи електронного документообігу; 
Правовий аспект електронної комерції; Безпека електронної комерції), трьох бізнес ігор 
(Інтернет-трейдинг, Інтернет-маркетинг, системи електронного документообігу) з 
інтегрованою інфраструктурною підтримкою (комп’ютерні класи, е-бізнес офіси тощо), 
чотирьох додаткових навчальних програм (для школярів, працездатного населення 
пенсіонерів і жінок). 
III. Підготовлені з методології за новими навчальними планами, курсами та програмами 
викладачі. 
IV. Створення і пілотна експлуатація мережі е-бізнес офісів. 
V. Розповсюдження результатів проекту 
Координатор проекту від України: 
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Таврійській національний університет ім. В.І. Вернадського  www.tnu.crimea.ua 
Відповідальна особа: Подсолонко Володимир Андрійович, 
декан факультету управління, завідувач кафедри менеджменту організації 
Контакти: тел.: 0038 0652 60 24 57, e-адреса: podsolon@crimea.edu 
Контактна інформація партнерів з України: 
Національний гірничий університет  
www.nmu.org.ua 
Відповідальна особа:  
Шаров Олександр Іванович, 
директор Інституту економіки 
Контакти:  
тел.: 00380 0562471432, факс: 00380 0562470835 
e-адреса: sharov@nmu.org.ua 

Одеський державний економічний 
університет  www.oseu.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Меджибовська Наталія Семенівна, 
професор кафедри економічної 
кібернетики 
Контакти: тел.: 0038 0482356872 
e-адреса: nmedzh@oseu.edu.ua 

Web-site проекту:  www.ecommis.eu 

 

 

Two Cycle E-Commerce Curricula  
to Serve Information Society  
in Russia, Ukraine and Israel 

 
516813-TEMPUS-2011-LT-JPCR 

Project acronym:  «ECOMMIS» 

Multi-Country  Joint Project                                    Priority – Curricula reform 
Project duration: 15 October 2011 – 14 October 2014 

EU funding instrument:  
                    Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:   €  1 045 242,07 

Target group: students, graduates, teaching and administrative staff; top management of 
enterprises, Chambers of Commerce, local community administration staff, schoolchildren, 
working population, retirees, women 
Grant holder:  
Vilnius Gedemino Technical University, 
Lithuania 
Coordinator: PhD, prof. Narimantas Paliulis 
Contacts: tel./fax: 00370 52744883 
e-mail: narimantas.paliulis@vgtu.lt 

General Manager of the Project:  
Dr. Arnold Sterenharz  
Contacts:  
tel.: 0049 2033498167, fax: 0049 2037285966 
mobile: 0049 17640155832 
e-mail: arnold.sterenharz@ecm-office.de 

Partnership: 
 Technical University of Berlin, Germany 
 Engineering, Consulting and Management 

Office, Germany 
 FONTYS University of Applied Sciences, 

Netherlands 
 Israel Institute of Technology, Israel 

 
 Siberian State University of 

Telecommunications &Informatics, Russia 
 Ministry of Education and Science of Reg. 

Samara, Russia 
 Chamber of Commerce and Industry, 

Samara, Russia 
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 University of Haifa, Israel 
 Ruppin Academic Center, Israel 
 Ministry of Industry, Trade and Labor, 

Israel 
 Technion Alumni Association, Israel 
 Moscow State University of Economics, 
      Statistics, Informatics, Russia 
 Povolzhskiy State University of 

Telecommunications &Informatics, Russia 

 Ministry of Education and Science, Youth 
and Sport of Ukraine 

 Chamber of Commerce and Industry, 
Crimea, Ukraine 

 National Mining University, Ukraine 
 Odessa State Economic University, 

Ukraine 
 Taurida National V.I. Vernadskyi 

University, Ukraine 
Project goals and objectives:  

 To update the current curricula of Bachelor and Master Programs in E-Commerce 
according to Bologna principles and to recent advances in the target field. 

 To develop, implement and accredit new practice-oriented curricula and modules for 
Bachelor and Master training. 

 To network the Higher Education Institutions of PC and bring them closer to labour 
market 

Activities: 
 Review, analyse and upgrade the current curricula in E-commerce (BA, MA). 
 Develop four new generic curricula and five modules with integrated support from 

infrastructure (PC pools and E-Business Offices). 
 Prepare a set of curricula and modules for accreditation on institutional /national level. 
 Develop four additional training programmes to cover the needs of different social 

groups in the frames of «E-Commerce».  
 Prepare, publish, purchase the new teaching materials, handbooks, syllabi. 
 Prepare a set of documentation for PC pools and E-Business Offices equipment 

purchase. 
 Retrain the academic teachers in new methodology within the content of new 

curricula/teaching modules and additional training programmes. 
 Master Classes on operation of new PC pools 
  Pilot training for students in new curricula/modules.  
 Develop documentation/purchase/install equipment/establish E-Business Offices (EBO)/ 

international net 
  Staff training/pilot operation of E-Business Offices/ of international net 
 Quality control (including monitoring) of the project 

Expected results:  
I. Upgrade the current curricula in E-Commerce (MA) according to recent advances in the 

target field. 
II. Develop four new generic curricula (E-commerce, Internet Trading, Information Systems 

for Financial Analyses and Investment, Corporate Information Systems (ERP) and five 
modules (Customer-oriented Systems (CRM), Internet Marketing, E-Systems of 
Document Turnover, Privacy and Law for E-commerce, Advanced Security for E-
commerce) and three business games (Internet Trading, Internet Marketing, E-Systems of 
Document Turnover) including PC pools as integrated practice oriented facility and four 
Additional Training Programmes (for schoolchildren, working population, retirees, 
ladies.). 
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III. Retrain academic staff in the new curricula/modules and programmes methodologies  
IV. Establishing and pilot operation of E-Business Offices and their network. 
V. Dissemination of project results 

Project coordinator in Ukraine:  
Taurida National V.I. Vernadsky University  www.tnu.crimea.ua 
Responsible person: Volodymyr Podsolonko, Dean, Faculty of Management 
Contacts: tel.: 0038 0652 60-24-57, e-mail: podsolon@crimea.edu 

Contact information for partners from Ukraine: 
National Mining University www.nmu.org.ua 
Responsible person:  
Olexandr Sharov, 
Director, Institute of Economics 
Contacts:   
tel.: 00380 0562471432, fax 00380 0562470835 
e-mail: sharov@nmu.org.ua 

Odessa State Economic University 
www.oseu.edu.ua 
Responsible person: Nataliia Medzhybovska, 
Professor of Economic Cybernetic Department 
Contacts:  
tel.: 0038 0482356872, fax 00380 0482320446 
e-mail: nmedzh@oseu.edu.ua 

Project web-site:  www.ecommis.eu 
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Розробка регіональних  
міждисциплінарних правових студій  

з питань енергетики  
та навколишнього середовища 

 
516911-TEMPUS-2011-DE-JPCR 

Коротка назва проекту:  «REGENLAW»  
Багатонаціональний спільний проект 

                                                           Пріоритет – Модернізація навчальних програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014   

Програма фінансування ЄС:  
                        Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  787 278,50 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники 
промислових підприємств, посадовці органів місцевого самоврядування 
Отримувач гранту: Університет Отто-фон-Герікє, Магдебург, Германія  
Координатор:  
Професор Михаель Шенк 
Контакти:  тел.: 0049 3031421301 
е-адреса: michael.schenk@ovgu.de 

Головний менеджер проекту: 
Професор Михаель Шенк 
Контакти: тел: 0049 2033498167 
е-адреса: michael.schenk@ovgu.de 

Партнерство: 
 Університет Отто-фон-Герікє, Магдебург, 

Німеччина 
 Університет Жирони, Іспанія 
 Королівський технічний університет, Швеція 
 НУО «Міжнародний університетський 

сервіс», Австрія 
 Грузинський технічний університет, Грузія 
 Державний університет Ілія, Грузія 
 Національний університет «Юридична 

академія імені Ярослава Мудрого», Україна 

 Мелітопольський державний 
педагогічний університет, Україна 

 Національний аерокосмічний 
університет «Харківський 
авіаційний інститут», Україна 

 Хмельницький національний 
університет, Україна 

 Національна академія правових 
наук України 

 Міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту України 

Мета та завдання проекту:  
 Розробити та запровадити міждисциплінарну магістерську програму з права в галузі 

енергетики та навколишнього середовища до вересня 2014 р. 
 Розробити та запровадити міждисциплінарну докторську програму з енергетики та 

навколишнього середовища до вересня 2014 р. 
 Розробити механізм для інтенсивного підвищення кваліфікації українських та 

грузинських викладачів до вересня 2014 р. 
 Створити два консультаційних офіси в Україні та Грузії з питань права у галузі 

енергетики та навколишнього середовища до вересня 2014 р. 
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Напрями діяльності за проектом: 
 Детальна оцінка потреб цільових партнерів та планування навчальних планів. 
 Формування команд розробників курсів згідно спеціалізації. 
 Обмін матеріалами та знаннями з європейськими партнерами. 
 Опрацювання та адаптація навчальних модулів, отриманих від європейських партнерів. 
 Підтримка у розробці лекційних посібників, кейсів. 
 Підвищення кваліфікації відібраних українських та грузинських викладачів. 
 Підтримка та контроль процесу розробки магістерських та докторських курсів. 
 Запровадження системи тренінгів для співробітників консультаційних офісів. 
 Реалізація комплексу заходів з розповсюдження результатів проекту. 
 Виконання внутрішніх та зовнішніх акцій з контролю якості. 
 Менеджмент проекту 

Очікувані результати:  
I. Розроблено та запроваджено міждисциплінарну магістерську програму з права у галузі 

енергетики та навколишнього середовища до вересня 2014 р. 
II. Розроблено та запроваджено міждисциплінарну докторську програму з права у галузі з 

енергетики та навколишнього середовища до вересня 2014 р. 
III. Розроблено механізм для інтенсивного підвищення кваліфікації українських та 

грузинських викладачів до вересня 2014 р. 
IV. Створено два консультаційних офіси в Україні та Грузії з енергетики та навколишнього 

середовища до вересня 2014 р. 
Координатор проекту від України:  

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»  
http://www.khai.edu 
тел.: 0038 0577887401, факс: 0038 05778 4 01, e-адреса: tempus@khai.edu 
Відповідальна особа:  
Кузнєцов Анатолій Юрійович, керівник відділу європейських проектів 
Контакти:   
тел.: 0038 0577884701, факс: 0038 0577884701, e-адреса: tempus@khai.edu 
Контактна інформація партнерів з України: 
Національний університет «Юридична академія 
України» http://www.nlau.net 
тел./факс: 0038 0577041151 
e-адреса: chastnyk@nlau.edu.ua  
Відповідальна особа:  
Частник Олександр Станіславович 
керівник міжнародного відділу 
Контакти:   
тел.: 0038 0577041131, факс: 0038 0577041151  
e-адреса: chastnyk@nlau.edu.ua  

Хмельницький національний університет 
http://www.tup.km.ua/ 
тел.: 0038 0382728076 
e-адреса: centr@mailhub.tup.km.ua 
Відповідальна особа:  
Герц Алла Анатоліївна 
професор кафедри права 
Контакти:   
тел.: 0038 0382727684  
e-адреса: o.pomorova@gmail.com  

Мелітопольський державний педагогічний 
університет  http://www.mdpu.org.ua/ 
Відповідальна особа:  
Афанасьєва Людмила Петрівна 
доцент кафедри права 
Контакти:   
тел.: 0038 0501988760 
e-адреса: ludmila.socio@mail.ru  

Національна академія правових наук України  
http://www.aprnu.kharkiv.org/ 
Відповідальна особа:  
Петришин Олександр Віталійович 
перший віце-президент 
Контакти:   
тел.: 0038 0577041904 
e-адреса: gusa@online.kharkiv.com 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  www.mon.gov.ua 
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тел.: 0038 0444862442., факс: 0038 0442361049 
Відповідальна особа:  
Котова Ольга Геральдівна, відділ міжнародних договорів 
Контакти: тел.: 00380 444862876, e-адреса: o_kotova@mon.gov.ua 
Web-site проекту:  www.tempus-khai.org.ua, www.regenlaw.eu 

 

 

Development of Regional  
Interdisciplinary Post-Graduate  

Energy and Environmental Law Studies 
 

516911-TEMPUS-2011-DE-JPCR 
Project acronym:  «REGENLAW» 

Multi-Country Joint Project                                              Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2011 – 14 October 2014 

EU funding instrument:  
                 Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:   €  787 278,50  

Target group: students, graduates, teaching/administrative staff; top management of industry 
enterprises, local community administration staff 
Grant holder:  
Otto-von-Guericke-University Magdeburg 
Germany 
Coordinator: Michael Schenk 

Contacts:  
tel.: 0049 5251 60 23 80  
fax: 0049 3031421301 
e-mail: michael.schenk@ovgu.de 

Partnership: 
 Otto-von-Guericke-University Magdeburg, 

Germany 
 Universitat de Girona, Spain 
 Kungliga Tekniska Högskolan / KTH, 

Sweden 
 World University Service Austrian 

Committee, Austria 
 Georgian Technical University, Georgia 
 Ilia State University, Georgia 
 

 National University «Yaroslav the Wise Law 
Academy of Ukraine», Ukraine 

 National Academy of Legal Sciences of Ukraine 
 Melitopol State Pedagogical University Ukraine 
 National Aerospace University «Kharkiv 

Aviation Institute», Ukraine 
 Khmelnitskiy National University, Ukraine 
 Ministry of Education and Science, Youth and 

Sport of Ukraine 

Project goals and objectives:  
 To introduce an interdisciplinary Energy and Environmental Law programme for Master 

students in UA and GE universities by September 2014. 
 To introduce an interdisciplinary Energy and Environmental Law programme for Doctoral 

students in UA and GE universities by September 2014. 
 To provide the mechanism for intensive capacity building measures for UA and GE law tutors 

by September 2014. 
 To establish two consultancy bureaus in UA and GE on Energy and Environmental Law by 

September 2014 
Activities: 

 Detailed needs assessment and planning of curricula. 
 Appointment of academic teams. 
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 Knowledge transfer form EU assign partners. 
 Sharing and adapting curricula from EU partners. 
 Support to develop lecture books, guest lectures. 
 Capacity development at the partner universities and institutions. 
 Support the academic staff in developing the curricula for Master and PhD programs. 
 Training of staff of the consultancy bureaus. 
 Dissemination measures. 
 Internal and external quality control actions. 
 Project management 

Expected results:  
I. An interdisciplinary Energy and Environmental Law programme for Master students is introduced 

in UA and GE universities by September 2014. 
II. An interdisciplinary Energy and Environmental Law programme for Doctoral students is 

introduced in UA and GE universities by September 2014. 
III. The mechanism for intensive capacity building measures for UA and GE law tutors is implemented 

by September 2014. 
IV. Two consultancy bureaus in UA and GE on Energy and Environmental Law are established by 

September 2014. 
Project coordinator in Ukraine:  
National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»  http://www.khai.edu 
Responsible person: Anatoliy Kuznetsov, Head of EU Projects Office 
Contacts: tel.: 0038 0577884701, fax: 0038 0577884701, e-mail: tempus@khai.edu 

Contact information for partners from Ukraine: 

National University « Law Academy of Ukraine» 
http://www.nlau.net 
tel.: 0038 0577041151, fax: 0038 0577041151, 
e-mail: chastnyk@nlau.edu.ua 
Responsible person  
Oleksandr Chastnyk, 
Head of International Office 
Contacts: 
tel.: 0038 0577041131, fax: 0038 0577041151 
e-mail: chastnyk@nlau.edu.ua  

Khmelnitskiy National University 
http://www.tup.km.ua/ 
tel.: 0038 0382728076, fax: 0038 0382223265, 
e-mail: centr@mailhub.tup.km.ua 
Responsible person:  
Alla Hertz, 
Professor, Department of Law 
Contacts: 
tel.: 0038 0382727684  
e-mail: o.pomorova@gmail.com 

Melitopol State Pedagogical University 
http://www.mdpu.org.ua/ 
tel.: 0038 0619440464, fax: 0038 0619440360 
Responsible person:  
Ludmila Afanasyeva, Associate Professor, Department 
of Law 
Contacts: tel.: 0038 0501988760 
e-mail: ludmila.socio@mail.ru 

Academy of Legal Sciences of Ukraine 
http://www.aprnu.kharkiv.org/ 
tel.: 0038 0577041904, fax: 0038 0577041910 
Responsible person:  
Oleksandr Petrishin, First Vice-President 
Contacts:   
tel.: 0038 0577041904   
e-mail: gusa@online.kharkiv.com 

Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine  www.mon.gov.ua 
tel.: 0038 0444862442., fax: 0038 0442361049 
Responsible person: Olga Kotova, International Agreements Office 
Contacts: tel.: 0038 0444862876, e-mail: o_kotova@mon.gov.ua 

Project web-site:  www.tempus-khai.org.ua, www.regenlaw.eu 
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MPAM 
Подвійний магістерський ступінь  

з автоматизації/мехатроніки  
країн ЄС – країн партнерів  

 
517138-TEMPUS-2011-CZ-JPCR 

Коротка назва проекту:   «MPAM»  

Багатонаціональний спільний проект           

                                                            Пріоритет – Модернізація навчальних програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014   

Програма фінансування ЄС:  
                                      Регіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 072 474,82   

Цільова група: студенти, викладацький та адміністративний склад університетів, промислові 
підприємства, організації і установи – представники ринку праці 
Отримувач гранту: 
Технічний університет Ліберец, Чеська Республіка  
Координатор:  Петр Тума, доцент, кандидат наук, директор Інституту мехатроніки   
Контакти: тел./ факс: 00420 485353101; е-адреса: petr.tuma@tul.cz 
Партнерство: 
 Технічний університет Ліберец, Чеська 

Республіка 
 Технічний університет Софії, Болгарія 
 Університет Блеза Паскаля, Клермон-

Феран, Франція 
 Новосибірський державний технічний 

університет, РФ  
 Санкт-Петербурзький державний 

електротехнічний університет «ЛЕТІ», РФ 
 Саратовський державний технічний 

університет, РФ 
 Тамбовський державний технічний 

університет, РФ 

 ЗАТ «Електропульт-АСУ», РФ 
 Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут» 
 Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 
Україна 

 Севастопольський національний технічний 
університет, Україна 

 Житомирський державний технологічний 
університет, Україна 

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України 

 Науково-виробниче підприємство КІА, 
Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Гармонізувати російські та українські магістерські програми напряму підготовки 

«Автоматизація» з європейськими магістерськими програмами з мехатроніки. 
 Надати студентам чотирьох російських і чотирьох українських ВНЗ можливість навчатись за 

спільною магістерською програмою з автоматизація/мехатроніки в російських/українських 
ВНЗ і в університетах ЄС з вересня 2013 р., а також отримати подвійний магістерський диплом: 
російський/український диплом магістра з автоматизації та диплом магістра з мехатроніки в 
одній з країн ЄС, що беруть участь в проекті, наприклад Чеської Республіки 

Напрями діяльності за проектом: 
 Порівняльний аналіз існуючих магістерських програм з автоматизації і мехатроніки.  
 Розроблення спільної магістерської програми з автоматизації/мехатроніки ВНЗ країн ЕС та 

країн-партнерів, а також технології підготовки студентів за схемою подвійного диплому. 
 Підвищення кваліфікації російських та українських викладачів, а також удосконалення 

методичної бази навчального процесу.  
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 Розроблення посібника з сучасних методів навчання студентів.  
 Запровадження системи забезпечення якості, яка базуватиметься на досвіді університетів ЄС.  
 Розвиток і впровадження міжнародного гібридного навчального простору (IHLS). 
 Пілотне навчання студентів. 
 Контроль якості та моніторинг, розповсюдження результатів проекту, забезпечення їх 

стійкості та менеджмент проекту 
Очікувані результати:  

I. Спільна магістерська програма з автоматизації/мехатроніки та технологія навчання студентів 
за схемою подвійного диплому впроваджені у ВНЗ країн-партнерів.  

II. Угоди, що регулюватимуть технологію навчання студентів за схемою подвійного диплому, 
між університетам країн ЄС та країн-партнерів. 

III. Перепідготовлені викладачі ВНЗ країн-партнерів, включаючи їх навчання в університетах 
країн ЄС. 

IV. Видані навчальні матеріали для спільної магістерської програми і посібник з сучасних 
методів навчання студентів. 

V. Упроваджена система забезпечення якості, яка базуватиметься на досвіді університетів ЄС. 
VI. Упроваджені в навчальний процес: міжнародний гібридний навчальний простір (IHLS), що 

включає спільну електронну бібліотеку з автоматизації/мехатроніки та Ресурсні навчальні 
центри університетів країн-партнерів.  

VII. Результати проекту розповсюджені серед інших технічних університетів Росії і України 
Координатор проекту від України: 
Житомирський державний технологічний університет  www.ztu.edu.ua 
Координатор:  
Самотокін Борис Борисович, професор, 
радник ректора з міжнародних відносин 
Контакти: тел.: 0038 0412418541  
факс: 0038 0412241422 
е-адреса: samotokin@ukr.net 

Головний менеджер проекту: 
Жердій Мілена Андріївна, 
провідний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків 
Контакти: тел.: 0038 0503101364 
е-адреса: mpam.tempus@gmail.com  

Контактна інформація партнерів з України: 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 
Відповідальна особа: 
Анатолій Грабченко, 
завідувач кафедри, професор 
Контакти: 
тел.: 00380 577076336, факс: 7076601 
е-адреса: grabchenko@kpi.kharkov.ua 

Севастопольський національний технічний 
університет 
Відповідальна особа: 
Вадим Копп, 
завідувач кафедри, професор 
Контакти: 
тел.: 00380 692535008 
е-адреса: v_kopp@ukr.net 

Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут» 
Відповідальна особа: 
Леонід Ямпольський 
заступник завідувача кафедри, професор 
Контакти: тел.: 00380 44 2367989 
е-адреса: olisov@tk.ntu-kpi.kiev.ua 

Науково-виробниче підприємство КІА 
Відповідальна особа: 
Євген Леонідов-Каневський 
заступник директора 
Контакти:  
тел.: 00380 44 5266153 
факс: 00380 44 5266153 
е-адреса: evgenlk4@gmail.com 

Web-site проекту:  http://mpam-tempus.eu/ 
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MPAM 
EU-PC Double Degree Master Program  

in Automation / Mechatronics 
 

517138-TEMPUS-2011-CZ-JPCR 
Project acronym:  «MPAM» 

Multi-Country Joint Project                                                 Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2011 – 14 October 2014 

EU funding instrument:  
                      Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:   €  1 072 474, 82   

Target group: students, teaching and administrative staff; industry enterprises and other entities which 
will hire the graduates 
Grant holder:  Technical University of Liberec, Сzech Republic  http://www.tul.cz/  

Coordinator:  
Petr Tuma, Doc., Ing., CSc., Head of the Institute  
Contacts: tel.: 00420 485353101; fax: 00420 485353101; e-mail: petr.tuma@tul.cz 
Partnership: 
 Technical University of Liberec, Czech 

Republic 
 Technical University Sofia, Bulgaria 
 Blaise Pascal University, France 
 Novosibirsk State Technical University, Russia 
 Saint-Petersburg State Electrotechnical 

University «LETI», Russia 
 Saratov State Technical University, Russia 
 Tambov State Technical University, Russia 
 Closed Corporation «Electropult-ASU», Russia 

 
 National Technical University of Ukraine 

«Kyiv Polytechnic Institute» 
 National Technical University «Kharkiv 

Polytechnic Institute», Ukraine 
 Sevastopol National Technical University, 

Ukraine 
 Zhytomyr State Technological University, 

Ukraine 
 Ministry of Education and Science, Youth 

and Sports of Ukraine 
 Scientific and production enterprise KIA, Ltd, 

Ukraine 
Project goals and objectives:  
 to harmonize Russian and Ukrainian Master Programs in direction "Automation" with the European 

Master Programs in Mechatronics;  
 to provide students of four Russian and four Ukrainian Universities with the opportunity to study 

the Joint EU-PC Master Program in Automation/Mechatronics both in the Russian/Ukrainian and EU 
Universities starting from September 2013; 

 to obtain double Master Degree: the Russian/Ukrainian Master degree in Automation and Master 
Degree in Mechatronics at one of the EU States participated in the project, for example the Czech 
Republic 

Activities: 
 Comparative analysis of the existing Master programs in Automation and Mechatronics.  
 Development of joint EU-PC Master Program in Automation/Mechatronics and Technology of 

Double Degree students’ training.  
 Upgrade of Russian and Ukrainian teachers’ skills and methodological support of the teaching 

process. 
 Development of Guide on modern methods of students’ training. 
 Establishment of Quality Assurance System based on EU universities' experience. 
 Development of International Hybrid Learning Space (IHLS). 
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 Students’ pilot training. 
 Quality Control & Monitoring, dissemination of project results, provision of sustainability, project 

management 
Expected results:  

I. Joint Master Program and Technology of Double Degree students’ training are introduced in the 
PC Universities. 

II. Agreements regulating Technology of Double Degree students’ training between the EU and PC 
Universities are signed. 

III. PC project academic staff is retrained (including training in EU universities). 
IV. Teaching materials for the Joint Master Program and Guide on modern methods of students’ 

training are published. 
V. Quality Assurance System is introduced based on EU universities' experience. 

VI. International Hybrid Learning Space (IHLS) including Joint e-library in Automation/Mechatronics 
and Training Resource Cеnters are embedded in training process. 

VII. Project results disseminated among other technical universities of Russia and Ukraine 
Project coordinator in Ukraine: 

Zhytomyr State Technological University   www.ztu.edu.ua 
Coordinator:  
Prof. Dr. Borys Samotokin,  
Rector's Adviser on International Relations 
Contacts: tel.: 0038 0412418541 
fax: 0038 0412418541 
e-mail: samotokin@ukr.net 
mpam.tempus@gmail.com 

General Manager of the Project: 
Zherdiy Milena, Leading Specialist, International 
Relations Department, 
Zhytomyr State Technological University  
Contacts: tel.: 0038 0503101364 
e-mail: ermiliys@gmail.com, 
mpam.tempus@gmail.com 

Contact information for partners from Ukraine: 
National Technical University «Kharkiv 
Polytechnic Institute» 
Responsible person: 
Anatoly Grabchenko, 
Head of Department, Professor 
Contacts: tel.: 00380 57 7076336 
e-mail: grabchenko@kpi.kharkov.ua 

Sevastopol National Technical University  
Responsible person: 
Vadim Kopp, 
Head of Department, Professor 
Contacts:   
tel.: 00380 692 535008 
e-mail: v_kopp@ukr.net 

National Technical University of Ukraine «Kyiv 
Polytechnic Institute» 
Responsible person: 
Leonid Yampolskiy, 
Deputy Head of Department, Professor 
Contacts:   
tel.: 0038 0442367989, fax: 0038 0442366966 
e-mail: olisov@tk.ntu-kpi.kiev.ua 

Scientific and production enterprise KIA, Ltd 
Responsible person: 
Evgen Leonidov-Kanevsky, 
Deputy director  
Contacts:   
tel.: 0038 0445266153 
fax: 0038 0445266153 
e-mail: evgenlk4@gmail.com 

Project web-site:  http://mpam-tempus.eu/ 
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Створення сучасної магістерської програми з 
промислової екології  

 
517346-TEMPUS-2011-SE-JPCR 

Коротка назва проекту:   «IEMAST»  

Багатонаціональний спільний проект 

                                                         Пріоритет –Модернізація навчальних програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014   

Програма фінансування ЄС:  
                              Регіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 010 907,26 

Цільова група: студенти, випускники, викладацький склад; керівництво промислових 
підприємств, органи місцевого самоврядування, неурядові організації 
Отримувач гранту:  
                       Королівський технічний інститут (Kungliga Tekniska Högskolan), Швеція   
Координатор:  
Професор Роналд Веннерстен, Директор 
Департаменту промислової екології 
Контакти: 
Тел.: 004687906347;  
e-адреса: rw@kth.se 

Головний менеджер проекту: 
Доктор Ольга Кордас 
Контакти:  
Тел.: 004687908773;  
e-адреса: olga@kth.se 

Партнерство: 
 Королівський технічний інститут, 

Швеція  
 Національне агентство з питань вищої 

освіти, Швеція 
 Технічний університет Дельфта, 

Нідерланди  
 Політехнічний університет Каталонії, 

Іспанія  
 Казахський національний технічний 

університет, Казахстан  
 Каспійський державний університет 

технологій та інжиніринга, Казахстан 
 Підприємство, Інститут нафти та газу 

(Міністерство освіти), Казахстан 
 ТОВ Казфосфат (Kazphosphate LLC), 

Казахстан 
 Білоруський національний технічний 

 
 Барановицький державний 

університет, Білорусь 
 Могильовський державний 

університет продовольства, Білорусь  
 Інститут природокористування, 

Національна академія наук, Білорусь 
 Кавказький університет, Азербайджан  
 Національна академія авіації, 

Азербайджан 
 Департамент екології та природних 

ресурсів м. Баку, Азербайджан  
 Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 
інститут», Україна  

 Чернігівський державний 
технологічний університет, Україна  

 Асоціація енергоефективної інженерії 
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університет, Білорусь України 

Мета та завдання проекту:  
Проект спрямований на створення бази для підготовки інженерів, здатних працювати з 
технологічним проектуванням промислових і міських систем, виробничих процесів і 
споживчих товарів з урахуванням екологічних проблем та існуючих соціальних та 
економічних обмежень в Азербайджані, Білорусі, Казахстані і Україні. 
 Упровадження інноваційних модулів, проблемно-орієнтованої магістерської 

програми з промислової екології відповідно до рекомендацій Болонського процесу, 
у десяти університетах Азербайджану, Білорусі, Казахстану і України до вересня 
2013. 

 Створення лабораторій з промислової екології у десяти університетах-партнерах. 
 Підвищення потенціалу в галузі промислової екології, впровадження сучасних 

методів навчання і механізмів забезпечення якості в університетах-партнерах. 
 Покращення та заохочення міжнародної інтеграції студентів з країн-партнерів через 

мобільність до університетів ЄС та участь у міжнародних семінарах.  
 Розвиток і зміцнення інституційного потенціалу університетів-партнерів з метою 

розроблення рекомендацій для промислового сектору та місцевих органів влади.   
 Забезпечення поширення результатів проекту щодо нової магістерської програми та  

лабораторій з промислової екології в десяти університетах-партнерах. 
 Забезпечення безперервності магістерської програми і довгострокової підтримки 

результатів проекту в університетах-партнерах поза межами фінансування програми 
Темпус 

Напрями діяльності за проектом: 
 Розробка навчальних планів, курсів, навчальних матеріалів і сучасних методів 

навчання для магістерської програми з промислової екології (ПЕ) в університетах-
партнерах. 

 Три навчальні візити викладачів з університетів-партнерів (10 викладачів/візит) до 
університетів ЄС для вивчення їх навчальних планів, курсів і методів навчання, які 
стануть основою для нової магістерської програми в країнах-партнерах.  

 Створення лабораторій з промислової екології в університетах-партнерах 
(адміністрації університетів-партнерів підтримують проект шляхом забезпечення 
лабораторій приміщеннями, меблями та іншим обладнанням, а також 
високошвидкісним якісним доступом до Інтернету). 

 Реалізація магістерської програми з промислової екології в університетах-партнерах.  
 Зв'язок та поширення результатів проекту (реформування другого циклу освіти і 

створення навчальних планів магістерської підготовки відповідно до рекомендацій 
Болонського процесу є пріоритетом для національних систем вищої освіти країн-
партнерів). 

 Заходи із забезпечення сталості проектних результатів. 
 Kонтроль якості та моніторинг.  
 Управління проектом 
Очікувані результати: 

I. Розроблено навчальні плани, курси, навчальні матеріали та сучасні методи 
навчання для магістерської програми з промислової екології (ПЕ) в університетах-
партнерах. 

II. Створено лабораторій з промислової екології в університетах-партнерах  
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III. Реалізована магістерська програма з промислової екології в університетах-
партнерах  

IV. Результати проекту поширено в країнах-партнерах та ЄС в рамках презентаційних 
заходів, конференцій, web-платформи і зустрічей із зацікавленими сторонами 

Координатор проекту від України: 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Координатор:  
Професор Євген Нікіфорович, член-кореспондент Національної академії наук України 
Контакти: тел.: 0038 0443716530; e-адреса: EN@nas.gov.ua; eugenen@kth.se  
Контактна інформація партнерів з України: 

Чернігівський державний технологічний університет  
Відповідальна особа:  
Професор Володимир Казимир, проректор з наукової роботи  
Контактна інформація:   
Тел.: 0038 0462952088; e-адреса: nauka@stu.cn.ua 
Web-site проекту:  www.iemast.info  

 
 

 

Establishing Modern Master-level Studies 
in Industrial Ecology 

 
517346-TEMPUS-2011-SE-JPCR 

Project acronym:  «IEMAST » 

Multi-Country  Joint Project                                        Priority – Curricula Reform 
Project duration: 15 October 2011 – 14 October 2014 

EU funding instrument: 
                  Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument  
Tempus grant  amount:   €  1 010 907,26 

Target group: students, graduates, teaching staff; management of industry enterprises, local 
authorities, NGOs  
Grant holder: Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden     

Responsible person:  
Prof. Ronald Wennersten, 
Head of the Industrial Ecology Department 
Contacts:  
tel.: 0046 87906347, e-mail: rw@kth.se 

General Manager of the Project:  
Dr. Olga Kordas, 
Contacts:  
tel.: 0046 87908773 
e-mail: olga@kth.se  

Partnership: 
 National Agency for Higher Education, 

Sweden 
 Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden 

 
 Baranovichi State University, Belarus 
 Mogilev State University of Food 

Technologies, Belarus  
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 Technische Universiteit Delft, The 
Netherlands 

 Universitat Politecnica de Catalunya - 
Barcelona Tech, Spain 

 Kazakh National Technical University, 
Kazakhstan 

 Caspi State University of Technology 
and Engineering, Kazakhstan 

 Enterprise, Institute of Oil and Gaz 
(Ministry of Education), Kazakhstan 

 Kazphosphate LLC, Kazakhstan 
 Belarusian National Technical 

University, Belarus 

 Institute for Nature Management, National 
Academy of Science, Belarus 

 Qafqaz University, Azerbaijan 
 National Aviation Academy, Azerbaijan 
 Baku City Department of Ecology and 

Natural Resources, Azerbaijan 
 National Technical University of Ukraine 

«Kiev Polytechnic Institute», Ukraine 
 Chernihiv State Technological University, 

Ukraine 
 Association of power efficient engineering 

of Ukraine 

Project goals and objectives:  
The project is designed to create a base for preparing engineers capable of working on 
technological design of industrial and urban systems, industrial processes and consumer 
products taking into account environmental problems and given social and economic 
restrictions in Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan and Ukraine. 
 To introduce innovative Bologna-compliant modular, problem-oriented Master Program in 

Industrial Ecology at ten Universities in Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan and Ukraine by 
September 2013. 

 To create Industrial Ecology Laboratories at ten Partner Universities. 
 To increase capacity in the area of Industrial Ecology, implementation of modern teaching 

methods and quality assurance mechanisms at Partner Universities. 
 To improve and encourage the international integration of partner countries’ students 

through mobility to EU Universities and participation in the International Seminar. 
 To promote and strengthen institutional capacities of partner Universities to provide 

guidance to industries and local/regional authorities. 
 To ensure visibility of new Master Programme and Industrial Ecology Laboratories at ten 

partner Universities. 
 To ensure continuity of the Master Program and long-term support of the project outcomes 

at Partner Universities beyond Tempus funding 
Activities: 
 Development of curricula, courses, teaching materials and modern teaching methods for 

the Master Programme in Industrial Ecology (IE) at partner Universities. 
 Three training visits of teachers from partner Universities (10 teachers/visit) to EU 

Universities to study their curricula, courses and teaching methods that will be a base for 
the new Master programme in partner countries. 

 Establishing Industrial Ecology Laboratories at partner Universities (the Partner 
Universities’ Administrations support the project providing the Laboratories with premises, 
furniture and other facilities plus availability of high quality Internet connection). 

 Implementation of the IE Master Programme at partner Universities. 
 Communication and dissemination of the project results (Reforming of the second cycle of 

education and creation of Bologna-compatible Master Curricula is a priority for the national 
higher education systems of partner countries). 

 Sustainability Actions. 
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 Quality Control and Monitoring. 
 Management of the Project 
Expected results:  

I. Developed curricula, courses, teaching materials and modern teaching methods for the 
Master Programme in Industrial Ecology (IE) at partner Universities 

II. Established Industrial Ecology Laboratories at partner Universities 
III. Implemented IE Master Programme at partner Universities 
IV. The project outcomes are disseminated in partner countries and EU through launch 

events, conferences, web-platform and meetings with stakeholders 
Project coordinator in Ukraine:  
National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute» 
Responsible person:  
Prof. Eugene Nikiforovich, 
Corresponding Member of National Academy of Sciences of Ukraine 
Contacts: tel.: 0038 0443716530; e-mail: EN@nas.gov.ua; eugenen@kth.se 
Contact information for partners from Ukraine: 

Chernihiv State Technological University 
Responsible person:  
Prof. Volodymyr Kazymyr, Vice-Rector on Scientific Work 
Contacts: tel.: 0038 0462952088; e-mail: nauka@stu.cn.ua 
Project web-site:  www.iemast.info 
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Комунікаційні та інформаційні технології  
для забезпечення безпеки і ефективності 

транспортних потоків:  
європейсько-російсько-українські  

магістерська і докторська програми 
з інтелектуальних транспортних систем 

517374-TEMPUS-2011-RU-JPCR 
Коротка назва проекту:  «CITISET»  

Багатонаціональний спільний проект 

                                                         Пріоритет –Модернізація навчальних програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014   

Програма фінансування ЄС:  
                              Регіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 127 487,50 

Цільова група: студенти, викладачі, адміністрація університетів, підприємства, 
організації і установи, що найматимуть випускників на роботу 
Отримувач гранту: Санкт-Петербурзький державний університет аерокосмічного 
приладобудування, Російська Федерація   www.guap.ru 
Координатор:  
Професор Нєбилов Олександр 
Володимирович, 
завідувач кафедри комп’ютерного 
проектування аерокосмічних вимірювально-
обчислювальних комплексів, факультет 
аерокосмічних приладів і систем 
Контакти: 
тел.: 007 812 494 70 11, факс: 007 8124947018 
е-адреса: nebylov@aanet.ru 

Головний менеджер проекту: 
Мамрай Василь Васильович, 
начальник відділу міжнародних зв’язків 
Житомирського державного 
технологічного університету 
Контакти: 
тел.: 0038 0412418541 
факс: 0038 0412241422 
е-адреса: vmamray@rambler.ru 

Партнерство: 
 Університет м. Лінчопінг, Швеція 
 Університет м. Саутгемптон, 

Великобританія 
 Інститут транспорту і зв’язку, Латвія 
 Сілезький університет технологій, Польща 
 Санкт-Петербурзький державний 

університет аерокосмічного 
приладобудування, Росія 
 Мурманський державний технічний 

університет, Росія 
 Московський державний університет 

шляхів сполучення, Росія 

 Самарський державний технічний 
університет, Росія 
 ВАТ «Російський інститут радіонавігації 

і часу», Росія 
 Житомирський державний 

технологічний університет, Україна 
 Національний аерокосмічний 

університет «Харківський авіаційний 
інститут», Україна 
 Одеський національний морський 

університет, Україна 
 Дніпропетровський національний 

університет залізничного транспорту, 
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Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Розробити на основі стандартів країн ЄС передові міждисциплінарні магістерську і 

докторську програми «Інтелектуальні транспортні системи» (ІТС), що 
базуватимуться на інтеграції сучасних телекомунікаційних та інформаційних 
технологій в управління транспортними засобами та транспортними потоками 
для авіаційних, водних, залізничних та автомобільних транспортних систем та 
впровадити дані програм в російських та українських університетах-учасниках 
проекту з вересня 2013 р. 

 Розробити і впровадити до закінчення проекту додаткові заходи, спрямовані на 
підтримку підготовки аспірантів/докторантів за програмою «Інтелектуальні 
транспортні системи» в російських та українських університетах відповідно до 
стандартів ЄС і рекомендацій Болонського процесу, а саме: 
- система підвищення кваліфікації викладачів університетів країн-партнерів; 
- методичне і технічне забезпечення підготовки аспірантів/докторантів за 
програмою «Інтелектуальні транспортні системи»; 
- міжнародна система забезпечення якості; 
- мобільність студентів і викладачів, включаючи віртуальну мобільність 

Напрями діяльності за проектом: 
 Вивчення існуючих програм підготовки магістрів і докторів (PhD) університетів 

країн ЄС за спеціальністю «Інтелектуальні транспортні системи» та їх порівняльний 
аналіз з програмами того ж рівня в галузі знань «Транспорт і транспортна 
інфраструктура» університетів країн-партнерів. 

 Розробка спільних магістерської та докторської програм за спеціальністю 
«Інтелектуальні транспортні системи». 

 Підвищення кваліфікації російських та українських викладачів, включаючи їх 
навчання в університетах країн ЄС, а також удосконалення методичної бази 
навчального процесу. 

 Створення спеціальних лабораторій для навчання студентів за спеціальністю 
«Інтелектуальні транспортні системи». 

 Запровадження системи забезпечення якості навчального процесу, яка 
базуватиметься на досвіді університетів ЄС.  

 Пілотне навчання студентів. 
 Контроль якості та моніторинг, розповсюдження результатів проекту, забезпечення 

їх стійкості та менеджмент проекту 
Очікувані результати: 

I. Магістерська та докторська програми з спеціальності «Інтелектуальні транспортні 
системи» впроваджені в університетах країн-партнерів. 

II. Підвищена кваліфікація викладачів з університетів країн-партнерів, в тому числі, в 
університетах ЄС. 

III. Видані навчально-методичні матеріали для магістерської та докторської програм.  
IV. Створені навчальні лабораторії «Інтелектуальні транспортні системи» в 

університетах країн-партнерів і спільна електронна бібліотека. 
V. Упроваджена система забезпечення якості навчання студентів зі спеціальності 

«Інтелектуальні транспортні системи», яка базуватиметься на досвіді університетів 
ЄС. 
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VI. Підготовлені фахівці за новою магістерською програмою за спеціальністю 
«Інтелектуальні транспортні системи». 

VII. Розповсюджені результати проекту між іншими профільними університетами 
Росії та України 

Координатор проекту від України: 
Житомирський державний технологічний університет  www.ztu.edu.ua 
Координатор:  
Самотокін Борис Борисович, 
радник ректора університету з 
міжнародних відносин, професор 
Контакти: тел.: 0038 0412418541 
е-адреса: samotokin@ukr.net 

Головний менеджер проекту: 
Мамрай Василь Васильович, 
начальник відділу міжнародних зв’язків 
Контакти: 
тел.: 0038 0412418541, факс: 0038 0412241422 
е-адреса: vmamray@rambler.ru 

Контактна інформація партнерів з України: 
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»  
www.khai.edu 
Відповідальна особа: 
Павленко Віталій Миколайович, 
проректор з науково-педагогічної роботи  
Контакти: 
тел.: 0038 0577074010 
факс: 0038 0573151131 
е-адреса: v.pavlenko@khai.edu 

Відповідальна особа: 
Чухрай Андрій Григорович, 
заступник декана, факультет систем 
управління літальних апаратів 
Контакти: 
тел.: 0038 0577074790, факс: 0038 0573151131 
е-адреса: achukhray@gmail.com 

Одеський національний морський університет   www.osmu.odessa.ua 
Відповідальна особа: 
Савєльєва Ірина Владиславівна, 
декан факультету транспортних 
технологій і систем, професор 
Контакти: тел.: 0038 0487321673 
е-адреса: savirina@gmail.com 

Відповідальна особа: 
Гловацька Світлана Миколаївна, 
начальник міжнародного відділу  
Контакти: 
тел./факс: 0038 0482341192 
е-адреса: inter@onmu.odessa.ua 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
www.diit.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Распоров Олександр Сергійович, 
проректор з навчальної роботи  
і міжнародних зв’язків 
Контакти: тел.: 0038 0562471988 
е-адреса: raspopov@rr.diit.edu.ua 

Відповідальна особа: 
Пустова Таїсія Олександрівна, 
начальник відділу міжнародних зв’язків  
Контакти: 
тел.: 0038 0562366472, факс: 0038 056366472 
е-адреса: foreign@diit.edu.ua 

Web-site проекту:  www.citiset.org.ua 
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Communication and Information Technology  
for Improvement Safety and Efficiency of Traffic Flows:  

EU-RU-UA Master and PhD Programs  
in Intelligent Transport Systems 

 
517374-TEMPUS-2011-RU-JPCR 

Project acronym:   «CITISET» 

Multi-Country Joint Project                           Priority – Curricula Reform  

Project duration: 15 October 2010 – 14 October 2013 

EU funding instrument:   
                    Regional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant amount:   €  1 127 487,50 

Target group: students, academic staff, university administration; enterprises, organizations 
and other representatives of labor market  
Grant holder: Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation  www.guap.ru 

Coordinator:  
Prof. Nebylov Alexander, 
Head of the Chair of Aerospace Instruments and 
Computing Complexes, 
Faculty of Aerospace Instruments and Systems 
Contacts: 
tel.: 007 8124947011, fax: 007 8124947018 
e-mail: nebylov@aanet.ru 

Manager of the Project:  
Mamray Vasyl, Head of International 
Relations Department, 
Zhytomyr State Technological University 
Contacts: 
tel.: 0038 0412418541 
fax: 0038 0412241422 
e-mail: vmamray@rambler.ru 

Partnership: 
 Linkoping University, Sweden 
 University of Southampton, Great Britain 
 Transport and Telecommunication Institute, 

Latvia 
 Silesian University of Technology, Poland 
 Saint Petersburg State University of Aerospace 

Instrumentation, Russia 
 Murmansk State Technical University, Russia 
 Moscow State University of Railway 

Engineering, Russia 

 Samara State Technical University, RU 
 Public Corporation «Russian Institute of 

Radio-navigation and Time», Russia 
 Zhytomyr State Technological 

University, Ukraine  
 National Aerospace University «Kharkiv 

Aviation Institute», Ukraine 
 Odessa National Maritime University, 

Ukraine 
 Dnipropetrovsk National University of 

Railway Transport, Ukraine 
Project goals and objectives: 
 To develop EU based advanced interdisciplinary Master and PhD Programs in the 

Intelligent Transport Systems (ITS) focused on the integration of the modern 
telecommunications and information technology into vehicles and traffic control of Air, 
Water, Railway and Road transport systems and introduce them in the RU and UA 
Universities participated in the project since September 2013. 

 To develop and introduce till the end of the project some complementary measures 
which will support the ITS students’ training in RU and UA Universities in accordance 
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with the EU standards and the Bologna process recommendations, namely: 
- System of RU&UA teachers’ skills upgrading; 
- Methodological and technical support of the ITS students’ training; 
- International Quality Assurance System; 
- Students’ and teachers’ mobility including virtual mobility 

Activities: 
 Review of Master and PhD level educational programs within the ITS specialty 

introduced by EU Universities. Comparative analysis of PhD and Master programs in the 
area of «Transport and Transport Infrastructure» executed at partner countries’ and EU 
Universities.    

 Development of Joint «ITS» Master and PhD Programs. 
 Re-training and professional development of RU and UA teachers, including training 

courses at EU Universities and improvement of educational process methodic base. 
 Creation of special laboratories for students training within the «ITS» specialty.  
 Introduction of quality assurance system in educational process, which will be based on 

experience of EU Universities. 
 Pilot training for students. 
 Project quality control and monitoring, dissemination, sustainability, management 

Expected results:  
I. Master and PhD Programs in «ITS» are introduced in PC Universities. 

II. Skills upgrade among academic staff of PC Universities, including EU Universities. 
III. Educational and methodical materials for Master and PhD Programs are published. 
IV. «ITS» laboratories in PC Universities and «ITS» Joint Electronic Library are created. 
V. Quality assurance system of student training in «ITS» is introduced and will be based on 

experience of EU Universities. 
VI. Specialists are trained within the new «ITS» Master Program. 

VII. Project results are disseminated to other Universities from Russian Federation and 
Ukraine 

Project coordinator in Ukraine: 
Zhytomyr State Technological University   www.ztu.edu.ua 
Coordinator: 
Prof. Samotokin Borys, 
Rector’s Adviser on International Relations  
Contacts: 
tel.:  0038 0412418541, fax: 0038 0412241422 
e-mail: samotokin@ukr.net 

General Manager of the Project:  
Mamray Vasyl, 
Head of International Relations Department 
Contacts: 
tel.: 0038 0412418541 
e-mail: vmamray@rambler.ru 

Contact information for partners from Ukraine: 

National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»   www.khai.edu 
Responsible person: 
Prof. Pavlenko Vitaliy, 
Vice-Rector on Scientific and Pedagogical 
Work 
Contacts: 
tel.: 0038 0577074010 
e-mail: v.pavlenko@khai.edu 

Responsible person: 
Assoc. Prof. Chukhray Andriy, 
Deputy Dean on Scientific and Research Work, 
Faculty of Aircraft Control System 
Contacts: 
tel.: 0038 0577074790, fax: 0038 0573151131 
е-адреса: achukhray@gmail.com 
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Odessa National Maritime University   www.osmu.odessa.ua 
Responsible person: 
Prof. Savelieva Irina, 
Dean of the Faculty of Transport 
Technologies and Systems 
Contacts: tel.: 0038 0487321673 
e-mail: savirina@gmail.com 

Responsible person: 
Svitlana Glovatska, 
Head of International Department  
Contacts: 
tel.: 0038 0482341192 
e-mail: inter@onmu.odessa.ua 

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport             www.diit.edu.ua 
Responsible person: 
Prof. Raspopov Oleksander, 
Vice-Rector on Pedagogic Work and 
International Relations 
Contacts: tel.: 0038 0562471988 
e-mail: raspopov@rr.diit.edu.ua 

Responsible person: 
Pustova Taisiya,  
Head of International Relations Department  
Contacts: 
tel.: 0038 0562366472, fax:0038 0562366472 
e-mail: foreign@diit.edu.ua 

Project web-site:  www.citiset.org.ua 
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Розбудова партнерства між університетом 
 та підприємством задля навчання  

на основі компетентністного підходу  
у Вірменії, Грузії та Україні 

516613-TEMPUS-2011-BE-JPHES 
Коротка назва проекту:   «Cap4Com»  
Багатонаціональний спільний проект              Пріоритет – Вища освіта і суспільство 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014 

Програма фінансування ЄС:  
                                           Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  776 453,15 

Цільова група: науковці, викладачі та адміністративні працівники ВНЗ, студенти та 
випускники, підприємства (великі, середні та малі), організації працедавців, торгово-
промислові палати, урядові органи, які є відповідальними за створення умов (технічна 
підтримка, доступ до фінансування, законодавча база), при яких, завдяки 
співробітництву між університетами та підприємствами, можуть виникати нові бізнес-
проекти 
Отримувач гранту: Католицька вища школа Сінт-Льовен, Бельгія 

Координатор:  
Гірт Де Лепелєр 
Контакти:   
тел.: 0032 92658645, факс: 0032 92658646 
е-адреса: geert.delepeleer@kahosl.be 

Головний менеджер проекту: 
проф. Володимир Шатоха, проректор, 
Національна металургійна академія 
Контакти: 
тел./факс: 0038 05624744333 
е-адреса: shatokha@metal.nmetau.edu.ua 

Партнерство: 
 Академія Греноблю, відділ професійної 

підготовки, Франція 
 Центр трансферу технологій Стейнбейс, 

Німеччина 
 Університет Аален, Німеччина 
 Торгово-промислова палата Східної 

Фландрії, Бельгія 
 Університет Ковентрі, Великобританія 
 Єреванський державний університет, 

Вірменія 
 Державний університет Горіс, Вірменія 
 Торгово-промислова палата м. Єреван, 

Вірменія 

 
 Торгово-промислова палата Грузії 
 Державний університет Шота 

Руставелі, Грузія 
 Технічний університет Грузії 
 Національна металургійна академія 

України 
 Одеський національний політехнічний 

університет, Україна 
 Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, 
Україна 

 Торгово-промислова палата України 
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Мета та завдання проекту:  
Зміцнення спроможності університетів Вірменії, Грузії та України відповідати потребам 
суспільства, заснованого на знаннях, та ринкової економіки, що досягається через: 
 підвищення відповідності вищої освіти до поточних вимог ринкової економіки;  
 реформування управління університетами для сприяння усталеному партнерству з 

широким колом підприємств;  
 підвищення рівня обізнаності у суспільстві про переваги партнерства університетів та 

промисловості 
Напрями діяльності за проектом: 
 Розвиток людських ресурсів та методології, що забезпечать розвиток партнерства між 

університетами та підприємствами відповідно до Європейського досвіду. 
 Впровадження нової моделі партнерства між університетом та підприємством, 

заснованої на взаємній відповідальності та спільного подолання ризиків задля 
взаємовигідних результатів. 

 Створення Центрів партнерства з підприємствами в університетах-партнерах. 
 Створення мережі та веб-платформи партнерства університетів та підприємств. 
 Забезпечення якості та моніторинг. 
 Розповсюдження досвіду шляхом проведення тренінгів, семінарів та конференції, а 

також інших заходів. 
 Пілотне впровадження послуг для викладачів, науковців, студентів та представників 

промисловості 
Очікувані результати: 
I. Структуру, управління та роль Центрів партнерства з підприємствами буде 
запропоновано у якості прикладу усталеного партнерства на основі аналізу кращого 
Європейського досвіду. 
II. В університетах-партнерах Вірменії, Грузії, України буде створено Центри партнерства 
з підприємствами з кваліфікованими фахівцями, необхідними ресурсами, бізнес-планом, 
стратегіями розвитку та добре обладнаними Лабораторіями розвитку бізнесу. 
III. Методологію компетентнісно-орієнтованого навчання буде впроваджено в семи 
університетах Вірменії, Грузії та України, що супроводжуватиметься інтенсивним 
розповсюдженням результатів проекту, спрямованим на підвищення рівня обізнаності 
про переваги партнерства університетів та промисловості 
Координатор проекту від України:  
Національна металургійна академія України   www. nmetau.edu.ua  
Відповідальна особа: професор Шатоха Володимир Іванович, проректор 
Контакти:  тел./факс: 0038 0562474433, e-адреса: shatokha@metal.nmetau.edu.ua 
Контактна інформація партнерів з України: 
Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича  www.chnu.cv.ua 
Відповідальна особа:  
Лопатинський Юрій Михайлович, проректор 
Контакти:   
тел./факс: 0038 0372 584856 
e-адреса: lopatynskyy@ukr.net 

Одеський національний політехнічний університет  
www.opu.ua 
Відповідальна особа:  
Лебідь Наталія Валеріївна, асистент проектного 
менеджера департаменту маркетингу та 
інноваційної політики 
Контакти:  тел.: 0038 048 7348597 
e-адреса: lebid-n-v@mip.opu.ua 

Web-site проекту: http://cap4com.eu/ 
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Building capacity  
for University-Enterprise partnerships  

towards competency-based training  
in Armenia, Georgia and Ukraine 

 
516613-TEMPUS-2011-BE-JPHES 

Project acronym:  « Cap4Com » 

Multi-country Joint Project                           Priority – Higher Education and Society 

Project duration: 15 October 2011 – 14 October 2014 

EU funding instrument:  
                   Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  776 453,15 

Target group: research, teaching and administrative university staff, students and graduates, 
enterprises (large and SME), employers’ organizations, Chambers of Commerce, governmental 
organizations responsible for creating the conditions (technical support, access to finance, 
regulatory framework) in which new businesses can emerge from university-enterprise 
cooperation 
Grant holder: 
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgium 
Coordinator: Mr. Geert De Lepeleer 
Contacts: tel.: 0032 92658645 
e-mail: geert.delepeleer@kahosl.be 

General Manager of the Project: 
Prof. Volodymyr Shatokha 
Contacts: 
tel./fax: 0038 05624744333 
e-mail: shatokha@metal.nmetau.edu.ua 

Partnership: 
 l’Académie de Grenoble, GIP FIPAG, 

France 
 Steinbeis GmbH & Co. KG für 

Technologietransferfer, Germany 
 Hochschule Aalen, Germany 
 Voka Chamber of Commerce East 

Flanders, Belgium 
 Coventry University, United Kingdom 
 Yerevan State University, Armenia 
 Goris State University, Armenia 
 Chamber of Commerce and Industry of 

Yerevan, Armenia 

 
 Georgian Chamber of Commerce and 

Industry 
 Shota Rustaveli State University, Georgia 
 Technical University of Georgia 
 National Metallurgical Academy of 

Ukraine 
 Odessa National Polytechnic University, 

Ukraine 
 Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 

University, Ukraine 
 Ukrainian Chamber of Commerce and 

Industry 
Project goals and objectives:  
The projects’ wider objective is to reinforce capacity of universities in Armenia, Georgia and 
Ukraine towards the needs of knowledge-based society and market economy. 
This target is addressed by reaching of following specific objectives: 
 to improve relevance of higher education to the changing demands of the market 

economy; 
 to reform university management in order to foster sustainable partnerships with wide 
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range of enterprises; 
 to enhance the awareness of university-enterprise partnership in society at large. 

Activities: 
 Development of human resources and methodology to bring university-enterprise 

partnership in line with EU practice. 
 Introduction of new model of university-enterprise partnership based on sharing 

responsibilities, risks and results. 
 Establishing of Centres for Partnership with Enterprises in universities of Armenia, 

Georgia and Ukraine. 
 Networking and creation of a web platform of academia-industry partnership.  
 Quality Control and Monitoring. 
 Dissemination events such as Workshops, Seminars and Conference, and other activities 
 Pilot exploitation of services for academics, students and industry. 

Expected results:  
o Structure, management and scope of Centres for Partnership with Enterprises will be 

outlined as a model for sustainable partnership on the basis of analysis of the best EU 
practices. 

o Centres for Partnership with Enterprises will be established in seven universities of 
Armenia, Georgia and Ukraine, provided with trained staff, resources, Business Plans, 
Development Strategy and well equipped Business Development Labs as a playground 
for assistance in business startup. 

o Methodology of competency based training will be introduced in seven universities from 
Armenia, Georgia and Ukraine and this will be accompanied with intensive 
dissemination activities targeting to raise the national awareness of importance of 
academia - industry partnership. 

Project coordinator in Ukraine:  
National Metallurgical Academy of Ukraine   www. nmetau.edu.ua 
Responsible person: Prof. Volodymyr Shatokha, Vice Rector 
Contacts: tel./fax: 0038 0562474433; e-mail: shatokha@metal.nmetau.edu.ua 
Contact information for partners from Ukraine: 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 
University  www.chnu.cv.ua 
Responsible person:   
Prof. Yuriy Lopatynskyy, Vice Rector 
Contacts:   
tel./fax: 0038 0372584856 
e-mail: lopatynskyy@ukr.net 

Odessa National Polytechnic University                                                             
www.opu.ua 
Responsible person: Ms. Natalya Lebid, 
Project Manager’s Assistant 
Contacts:   
tel.: 0038 0487348597, fax 0038 0487253387 
e-mail: lebid-n-v@mip.opu.ua 

Project web-site: http://cap4com.eu/ 
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5-й конкурс 2012 р. (українською та англійською мовами) 
5th Call For Proposals (2012) in Ukrainian and English Language 

Підтримка інновацій шляхом покращення 
нормативних та законодавчих рамок  

для вищої освіти в Україні 
530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES 

Коротка назва проекту:   «SpinOff»  

Національний проект Структурних Заходів          
                                                                       Пріоритет – Вища освіта і суспільство:                     
                                                                  Трикутник знань: освіта – інновації – дослідження 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄС:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  734 672,23 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі, дослідники, університети, інвестори та 
суспільство. 
Отримувач гранту: Університет міста Лунд  

Координатор:  
Професор Ханс Ландстром 
Контакти:  тел.: 0046 222 78 44 
факс: 0046 222 47 20 
е-адреса:  Hans.Landstrom@fek.lu.se  

Головний менеджер проекту: 
Професор Володимир Шатоха 
Контакти:  тел: 0038 056 247 4433 
факс: 0038 056 247 4433 
е-адреса:  shatokha@metal.nmetau.edu.ua  

Партнерство: 
 Університет міста Лунд, Швеція 
 Політехнічний Інститут міста Порто, 

Португалія 
 Технологічний Університет міста Гданськ, 

Польща 
 Університет міста Ковентрі, 

Великобританія 
  Івано-Франківського національного 

університету нафти і газу, Україна 
  Національна металургійна академія 

України, Україна 
 Севастопольський національний 

технічний університет, Україна 

 
 Національний університет «Одеська 

юридична академія», Україна 
 Донецький національний університет 

економіки і торгівлі, Україна 
 Нафтогазовий науково-технологічний 

парк, Україна 
 Технопарк «Машинобудівні 

технології», Україна 
 Громадська організація «Фонд 

«Севастополь», Україна 
 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України, Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Виконати аналіз найкращих Європейських практик з комерціалізації інновацій 

університетами. 
 Втілити новітні методологічні підходи, що спрямовані на підготовку випускників, які 

будуть спроможні посилити взаємодію науковців та інноваційно-активного бізнесу.  
 Розробити рекомендації з покращення законодавчої бази щодо комерціалізації 

інновацій в Україні. 
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 Втілити та перевірити на практиці механізми та підходи для комерціалізації 
інновацій університетами у співпраці з іншими зацікавленими сторонами. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Вивчення європейських практик та законодавчих рамок. 
 Розробка концепції для комерціалізації інновацій. 
 Вивчення методологічних підходів для втілення інноваційної культури в вищій освіті. 
 Розроблення, публікація, закупівля нових навчальних матеріалів, курсів, посібників. 
 Розробка методичних матеріалів. 
 Розробка рекомендацій з внутрішньо-університетської нормативної бази. 
 Розробка роз’яснювальних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України як дорожньої карти для комерціалізації інновацій. 
 Розробка рекомендацій для зміни законодавчої бази, що регулює комерційну 

діяльність університетів. 
 Проведення тематичної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.  
 Експериментальне випробування розробленої внутрішньо-університетської 

нормативної бази. 
 Проведення конкурсу пілотних проектів. 
 Проведення круглих столів. 
 Створення відділів інформаційної підтримки з трансферу знань. 
 Розповсюдження результатів проекту та проведення заключної конференції. 
 Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту. 

Очікувані результати:  
I. Концепція комерціалізації інновацій в системі вищої освіти України. 

II. Усвідомлення кращих європейських практик серед зацікавлених сторін, 
відповідальних за створення інновацій та виведення їх на ринок. 

III. Модель внутрішньої нормативної бази та роз’яснювальні законодавчі документи, як 
дорожня карта з комерціалізації інновацій для університетів. 

IV. Методологія навчання, що спрямована на навички, необхідні для виведення 
інновацій на ринок. 

V. Університетські відділи інформаційної підтримки з трансферу знань в п’яти 
областях України. 

VI. Рекомендації з подальшої реформи законодавства для підтримки комерціалізації 
інновацій. 

Координатор проекту від України:  
Національна металургійна академія України www.nmetau.edu.ua 
тел.: 0038 056 7453156;  факс: 0038 056 2474461;   e-адреса:  nmetau@nmetau.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Шатоха Володимир Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи 
Контакти:  
тел.:  0038 056 2474433; факс: 0038 056 2474433; e-адреса: shatokha@metal.nmetau.edu.ua 
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Партнери з України: 

Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу  
www.nung.edu.ua 
тел.: 00380342242264; факс: 0038 03422 42139;   
e-адреса:  admin@nung.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Карпаш Максим Олегович 
директор науково-дослідного інституту 
Контакти:  
тел.:  00380342242002; факс: 00380342240089; 
e-адреса: mkarpash@nung.edu.ua 

Севастопольский національний технічний 
університет                 www.sevntu.com.ua 
 тел.: 00380692243590; факс:0038 069 243 50 20;   
e-адреса:  root@sevgtu.sebastopol.ua 
Відповідальна особа:  
Фалалєєв Андрій Павлович 
проректор з наукової роботи 
Контакти:  
тел.:  00380692435002; факс: 00380692435020; 
e-адреса: a_falaleev@mail.ru 
 

Національний університет «Одеська 
юридична академія»         www.onua.edu.ua 
тел.: 00380482378137; факс: 0038 048 2639764;   
e-адреса:  international@onua.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Туляков В'ячеслав Олексійович 
проректор з міжнародних зв'язків 
Контакти:  
тел.:  00380487198769; факс: 00380482639764; 
e-адреса: tuliakov@onua.edu.ua 

Донецький національний університет 
економіки і торгівлі       www.donduet.edu.ua 
тел.: 00380623050673; факс: 0038 062 304 83 16;   
 e-адреса:  info@donduet.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Садєков Алімжан Абдуллович 
проректор з наукової роботи 
Контакти:  
тел.:  00380623429417; факс: 00380623048316; 
e-адреса: science@prorect.donduet.edu.ua 

Нафтогазовий науково-технологічний 
парк                  
тел.: 00380342242015;  факс: 00380342240089;   
e-адреса:  technopark@nung.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Ігор Володимирович Рибіцький, директор 
Контакти:  
тел.:  00380342572340; факс: 00380342240089; 
e-адреса: technopark@nung.edu.ua 
 

Технопарк «Машинобудівні технології»                 
www.pir.dp.ua 
тел.: 00380567134540;  факс: 00380567134540   
e-адреса:  belyakov.vn@gmail.com 
Відповідальна особа:  
Бєляков Віктор Миколайович  
голова правління 
Контакти:  
тел.:  00380567134540; факс: 00380567134540; 
e-адреса: belyakov.vn@gmail.com 

Громадська організація «Фонд 
Севастополь»                 
www.investinsevastopol.com 
тел.: 00380692557892;  факс: 00380692557892;   
e-адреса:  fund.sevastopol@gmail.com 
Відповідальна особа:  
Юрлов Михайло Миколайович, директор 
Контакти:  
тел.:  00380955561435; факс: 00380692557892; 
e-адреса: fund.sevastopol@gmail.com 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та 
спорту України                 www.mon.gov.ua 
тел.:0038380444862442;  факс: 00380442361049;   
e-адреса:  ministry@mon.gov.ua 
Відповідальна особа:  
Коровайченко Юрій Миколайович, 
директор департаменту вищої освіти 
Контакти:  
тел.:  00380444814773; факс: 00380442361049; 
e-адреса: ministry@mon.gov.ua 

Web-site проекту: www.nmetau.edu.ua/en/mintcoop 
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Support of innovations through improvement  
of regulatory framework for higher education  

in Ukraine 
530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES 

Project acronym:  «SpinOff» 

National Structural Measures Project   
Priority – Higher education and society: Knowledge triangle: education-innovation-research 
Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                               Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  734 672,23 

Target group: students, graduates, academics, researchers, universities, investors and society. 

Grantholder: Lunds Universitet 

Coordinator: Prof. Hans Landström  
Contacts:  
tel: 0046 222 78 44 
fax: 0046 222 47 20 
e-mail:  Hans.Landstrom@fek.lu.se 

General Manager of the Project:  
Prof. Volodymyr Shatokha  
Contacts:  
tel: 0038 056 247 4433, fax: 0038 056 247 4433 
e-mail: shatokha@metal.nmetau.edu.ua 

Partnership: 
 Lunds Universitet, Germany 
 Instituto Politécnico do Porto, Portugal 
 Gdansk University of Technology, Poland 
 Coventry University, United Kingdom 
 Ivano-Frankivsk National Technical 

University of Oil and Gas, Ukraine 
 National Metallurgical Academy of 

Ukraine, Ukraine 
 Sevastopol National Technical University, 

Ukraine 

 National University «Odessa Law 
Academy», Ukraine 

 Donetsk National University of Economics 
and Trade, Ukraine 

 Oil and Gas Scientific and Technological 
Park Ltd, Ukraine 

 Technopark «Machine Building 
Technologies», Ukraine 

 Non-governmental Organization «Fund 
«Sevastopol», Ukraine 

 Ministry of Education and Science, Youth 
and Sport of Ukraine, Ukraine  

Project goals and objectives:  
 To conduct analysis of best EU practices in commercialisation of innovations by 

universities. 
 To implement a novel methodology approach towards education of graduates able to 

facilitate interaction of academia and innovations-intensive business. 
 To develop recommendations on the improvement of legislative basis for 

commercialisation of innovations in Ukraine. 
 To deliver and verify in practice mechanisms and framework for commercialisation of 

innovations by universities in collaboration with other stakeholders. 

Activities: 
 Study of EU practices and legislative frameworks. 
 Development of Concept for commercialisation of innovations. 
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 Study of methodology approaches to build a culture of innovations in higher education. 
 Development of methodology package. 
 Development of recommendations on internal regulatory framework for HEIs.  
 Development of draft explanatory policy documents for MESYS as a roadmap for commercialisation 

of innovations. 
 Development of recommendations on the amendment of legislative framework regulating 

commercial activity of universities. 
 Thematic Collegium of MESYS. 
 Experimental trial of the developed framework. 
 Competition of pilot projects. 
 Round tables. 
 Establishing of Help-desks for knowledge transfer. 
 Dissemination activities including final Conference. 
 Quality control (including monitoring) of the project. 
Expected results:  

I. Concept for commercialisation of innovations in the system of higher education in 
Ukraine. 

II. Comprehension of the best EU practices among stakeholders responsible for creation of 
innovations and bringing them to market. 

III. Model of internal regulatory framework and explanatory policy documents as a roadmap 
for commercialisation of innovations for universities. 

IV. Teaching methodology aimed at acquiring skills in promotion of innovations to market. 
V. Help-desks for knowledge transfer in universities at five regions of Ukraine. 

VI. Recommendations on further legislative reform to support commercialisation of 
innovations. 

Project coordinator in Ukraine:  
National Metallurgical Academy of Ukraine                      www.nmetau.edu.ua 
tel.: 0038 056 7453156,  fax: 0038 056 2474461,   e-mail:  nmetau@nmetau.edu.ua  
Responsible person:  
Volodymyr Shatokha, Vice-Rector for Research and Pedagogy  
Contacts:   
tel: 0038 056 2474433; fax: 0038 056 2474433; e-mail: shatokha@metal.nmetau.edu.ua  

Partners from Ukraine: 

Ivano-Frankivsk National Technical 
University of Oil and Gas                 
www.nung.edu.ua  
tel.: 00380342242264,  fax: 00380342242139,   
e-mail:  admin@nung.edu.ua  
Responsible person:  
Maksym Karpash, Director of R&D Institute 
Contacts:   
tel: 00380342242002; fax: 00380342240089;  
e-mail: mkarpash@nung.edu.ua  

Sevastopol National Technical University                
www.sevntu.com.ua  
tel.: 00380692243590,  fax: 00380692435020,    
e-mail:  root@sevgtu.sebastopol.ua  
Responsible person:  
Andrey Falaleev, Vice Rector for R&D 
Contacts:   
tel: 00380692435002; fax: 00380692435020; 
e-mail: a_falaleev@mail.ru  
 

National University «Odessa Law Academy»                 
www.onua.edu.ua  

Donetsk National University of Economics and 
Trade                 www.donduet.edu.ua  
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tel.: 0038 048 2378137,  fax: 0038 048 2639764,   
e-mail:  international@onua.edu.ua  
Responsible person:  
Viacheslav Tuliakov, Vice Rector for 
International Relations 
Contacts:   
tel: 00380487198769; fax: 00380482639764;  
e-mail: tuliakov@onua.edu.ua 
 

tel.: 0038 062 305 06 73,  fax: 0038 062 304 83 16,                  
e-mail:  info@donduet.edu.ua  
Responsible person:  
Alimzhan Sadekov, Vice Rector for R&D 
Contacts:   
tel: 00380623429417; fax: 00380623048316;  
e-mail:  science@prorect.donduet.edu.ua 

Oil and Gas Scientific and Technological Park 
Ltd                  
tel.: 0038 034 2242015,  fax: 0038 034 2240089,                  
e-mail:  technopark@nung.edu.ua  
Responsible person:  
Ihor Rybitskyi, Director 
Contacts:   
tel: 00380342572340; fax: 00380342240089;  
e-mail: technopark@nung.edu.ua  
 

Technopark «Machine Building Technologies»                 
www.pir.dp.ua  
tel.: 0038 056 7134540,  fax: 0038 056 7134540,                  
e-mail:  belyakov.vn@gmail.com  
Responsible person:  
Victor Belyakov, Head of the Board 
Contacts:   
tel: 00380567134540; fax: 00380567134540;  
e-mail:  belyakov.vn@gmail.com 
 

Non-governmental Organization «Fund 
«Sevastopol»                
www.investinsevastopol.com  
tel.: 0038 069 2557892,  fax: 0038 069 2557892,                  
e-mail:  fund.sevastopol@gmail.com 
Responsible person:  
Michael Yurlov, Director 
Contacts:   
tel: 0038 095 5561435; fax: 0038 069 2557892;  
e-mail:  fund.sevastopol@gmail.com 

Ministry of Education and Science, Youth and 
Sport of Ukraine        www.mon.gov.ua  
tel.: 0038 38 044 486 24 42,  fax: 0038 044 236 10 
49,                  e-mail:  ministry@mon.gov.ua  
Responsible person:  
Yuriy Korovaychenko, Director, Department of 
Higher Education 
Contacts:   
tel: 0038 044 481 47 73; fax: 0038 044 236 10 49; 
e-mail:  ministry@mon.gov.ua 

Project web-site:  www.nmetau.edu.ua/en/mintcoop  
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 Інтегрована інформаційна система  

управління університетом:  
впровадження досвіду ЄС в країнах СНД   

530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR  
Коротка назва проекту:   «INURE»  

Багатонаціональний Спільний Проект           

                                                               Пріоритет – Реформа університетського врядування  

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄС:  
Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  990 000  

Цільова група: адміністрація університетів, викладачі, співробітники та студенти  

Отримувач гранту: Університет Кобленц-Ландау (Німеччина, Кобленц) 

Координатор:  
Проф. Гаральд фон Корцфляйш,  
Університет Кобленц-Ландау 
Контакти:  тел./факс: +49 2612872642 
е-адреса:  kgt@uni-koblenz.de  

Головний менеджер проекту: 
Проф. Сергій Чернишенко,  
Університет Кобленц-Ландау 
Контакти:  тел./факс: +49 2612872640 
е-адреса:  svc@a-teleport.com  

Партнерство: 
 Університет Ле-Ман, Франція 
 Університет Стічінг, Нідерланди 
 Університет Марії Кюрі-Склодовської, 

Польща  
 Державний університет ім. Шота 

Руставелі, Грузія 
 Університет м. Кутаїсі, Грузія 
 Міністерство освіти Грузії  
 Білоруський державний університет, 

Білорусь  
 Брестський державний університет ім. 

О.С.Пушкіна, Білорусь  
 Міністерство освіти Республіки 

Білорусь 

 Комратський державний університет, 
Молдова 

 Торговий кооперативний університет, 
Молдова  

 Міністерство проосвіти Молдови 
 Сумський державний університет, 

Україна  
 Львівський національний університет, 

Україна  
 Національний гірничий університет, 

Україна  
 Хмельницький національний університет, 

Україна  
 Інститут телекомунікацій і глобального 

інформаційного простору, МОНМС 
України 

Мета та завдання проекту:  
 Вивчення та використання досвіду країн ЄС щодо методів розробки та ефективного 

використання інтегрованих інформаційних систем управління діяльністю університету. 
 Створення та впровадження в університетах-партнерах нової моделі інтегрованої 

системи управління університетами на основі аналізу потоків інформації. 
 Сприяння вирішенню проблем освітньої системи України, Білорусії, Молдови та Грузії, 

що пов’язані з відсутністю орієнтованого на ринок праці університетського 
менеджменту; наближення українського освітнього менеджменту до світових 
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стандартів. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Аналіз досвіду розробки та впровадження інформаційних систем в університетах ЄС. 
 Моделювання інформаційної системи управління університетом з використанням 

сучасного програмного забезпечення, організація і проведення курсів перепідготовки 
співробітників центрів. 

 Розробка та впровадження програмного забезпечення для інформаційної підтримки 
процесу управління університетом на основі аналізу бізнес-процесів та інформаційних 
потоків; пристосування програмного забезпечення до специфічних умов 
університетського менеджменту в університетах-партнерах. 

 Розробка навчальних курсів з інформаційних систем управління університетом. 
 Розроблення, публікація, закупівля нових навчальних матеріалів, курсів, посібників. 
 Створення інноваційних та освітніх IT центрів в університетах-партнерах. 
 Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту. 
Очікувані результати:  
I. Модернізація існуючих та впровадження нових елементів інтегрованої інформаційної 

системи управління університетом, використання сучасного програмного забезпечення 
для управління університетом на основі аналізу потоків інформації, підвищення 
кваліфікації співробітників університетів, інноваційні та освітні IT центри в 
університетах-партнерах; нормативно-методичні матеріали щодо побудови єдиної 
інтегрованої інформаційної системи управління університетом, навчальні програми 
підвищення кваліфікації адміністраторів системи, а також окремі програмні модулі 
автоматизованих систем. 

II. Розробка концепції університетського інформаційного менеджменту, інструкцій з 
принципів побудови та ефективного використання інтегрованої інформаційної системи 
управління університетом; розробка курсів із сучасних методів університетського 
менеджменту для управлінського персоналу. 

III. Розповсюдження результатів проекту.  
Координатор проекту від України:  
Сумський державний університет          http://sumdu.edu.ua  
тел./факс: 0038 0542 33-00-24;                    e-адреса:  info@dir.sumdu.edu.ua  
Відповідальна особа:  
Любчак Володимир Олександрович, проректор з науково-педагогiчної роботи, 
міжнародної діяльності та технічного забезпечення  
Контакти: тел./факс: 0038 0542 33-00-24;                      e-адреса: lub@sumdu.edu.ua   
Партнерство з України:  

Львівський національний університет 
Відповідальна особа:  
Професор Савула Ярема Григорович  
Контакти:  
тел.:  00 38 032 274 01 80 
e-адреса: savula@lnu.edu.ua  

Національний гірничий університет 
Відповідальна особа:  
Чернишенко Всеволод Сергійович 
доцент кафедри програмного забезпечення 
комп’ютерних систем  
Контакти:  
е-адреса: vsevsevolod@hotmail.com 

Хмельницький національний університет  
Відповідальна особа:  

Інститут телекомунікацій і глобального 
інформаційного простору 



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

Григорук Світлана Сергіївна 
доцент кафедри прикладної математики 
та соціальної інформатики 
Контакти:  
тел.: 0038 032 274 01 80,  
е-адреса: grigsve@mail.ru 

Відповідальна особа:  
Трофимчук Олександр Миколайович 
заступник директора з наукової роботи 
Контакти:  
тел.: 0038 044 245 8797, факс:0038 044 245 8838  
е-адреса: itelua@kv.ukrtel.net 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України   
Відповідальна особа:  
Котова Ольга Геральдівна, управління міжнародного співробітництва 
Контакти: 
тел.: 0038 044 4862442; е-адреса: o_kotova@mon.gov.ua 
Web-site проекту:    http://it.sumdu.edu.ua/tempus 

 
 

 

Integrated University Management System: 
 EU Experience on NIS Countries’ Ground 

530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR 

Project acronym:  «INURE» 

Multi-country Joint Project                                                       Priority – Governance reform 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                                Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €    990 000 

Target group: universities’ administrative staff, teaching staff, students 

Grant holder:  
Koblenz-Landau University, Germany 
Coordinator:  
Professor Harald von Kortzfleisch 
Contacts: tel/fax: 0049 2612872642 
e-mail:  kgt@uni-koblenz.de 

General Manager of the Project:  
Prof. Serge V. Chernyshenko 
Koblenz-Landau University; 
Contacts:  
tel/fax: 0049 2612872640 
e-mail: svc@a-teleport.com  

Partnership: 
 Le Mans University, France  
 Stiching Network University,  

Netherlands 
 Maria Curie-Sklodowska University, 

Poland 
 Batumi Shota Rustaveli State University, 

Georgia  
 Kutaisi State University, Georgia 
 Ministry of Education and Science of 

Georgia  
 Belarusian State University, Belarus 
 Brest State University named after A.S. 

 
 Ministry of Education and Science of 

Belarus  
 Comrat State University, Moldova  
 Trade Cooperation University, Moldova  
 Ministry of Education of Moldova 
 Sumy State University, Ukraine  
 Lviv National University, Ukraine 
 National Mining University, Ukraine 
 Khmelnitsky National University, Ukraine 
 Institute of Telecommunication and Global 

Information Space, Ukraine 
 Ministry of Education and Science, Youth 
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Pushkin, Belarus and Sport of Ukraine 

Project goals and objectives:  
 Analysis and use of the EU experience in the development and effective implementation of 

integrated information management systems at universities. 
 Design of the model of  integrated university information management system and its 

application in partner universities.   
 Solving the problems of educational systems in Ukraine, Belarus, Moldova and Georgia 

related to the lack of market-oriented university management; harmonisation of the 
approaching of Ukrainian educational management to international standards. 

Activities: 
 Analysis of experience in development and implementation of information systems at the 

EU universities.  
 Design of University Information Management System with the use of the modern 

software; organization of retraining courses for IT centers’ staff. 
 Design and integration of the new software for information support of university 

governance based on analysis of business processes and information flows; adaptation of 
the new software to specific conditions of university governance in partner universities.  

 Creation of training courses on information management systems. 
 Preparation, publishing, purchase of the new teaching materials, handbooks, syllabi. 
 Creation of Innovation and Education IT centers at the NIS universities. 
 Quality control (including monitoring) of the project. 
Expected results:  
I. Updating of existing and introduction of new elements of university integrated information 

management system; retraining of universities’ staff; innovation and education IT centers at 
the NIS universities; developed guidance on the principles and practices of development 
and effective use of integrated information management system; retraining of IT 
administrators as well as creation of new software modules of automated systems.   

II. Development of the concept of university information management, guidance on 
development and effective use of integrated information management systems; 
development of courses on modern methods in university management for administrative 
staff.   

III. Dissemination of project results. 
Project coordinator in Ukraine:  Partners from Ukraine: 
Sumy State University http://sumdu.edu.ua  
tel./fax: 0038 0542 330024 
e-mail:  info@dir.sumdu.edu.ua 
Responsible person:  
Volodymyr Lyubchak, Vice-rector for 
scientific and pedagogic work, international 
affairs and technical support  
Contacts:  tel/fax: 0038 0542 330024 
e-mail: lub@sumdu.edu.ua 

Ministry of Education, Science, Youth and 
Sports 
www.mon.gov.ua 
Responsible person:  
Olga Kotova 
Department of International Cooperation 
Contacts: 
tel.: 00380444862442  
e-mail: o_kotova@mon.gov.ua 

Partners from Ukraine:  

Lviv National University  
Responsible person: 

National Mining University  
Responsible person: 
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Prof. Yarema Savula 
Contacts:  
tel: (032) 274-01-80, e-mail: savula@lnu.edu.ua 

Vsevolod Chernyshenko  
Department of computer systems’ software  
Contacts: e-mail: vsevsevolod@hotmail.com 

Khmelnytsky National University  
Responsible person: 
Svitlana Grygoruk, Chair of applied 
mathematics and social informatics  
Contacts:  
tel.: 0038032 2740180 
e-mail: grigsve@mail.ru 

Institute of telecommunications and global 
information space   
Responsible person: 
Oleksandr Trophymchuk 
Deputy Director on scientific work  
Contacts: tel.:0038044 2458797, fax: 0442458838,  
e-mail: itelua@kv.ukrtel.net 

Project web-site:  http://it.sumdu.edu.ua/tempus 
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Архітектура та сталий розвиток міст   
заснований на еко-гуманістичних принципах  

та новітніх технологіях без втрати ідентичності  
530197-Tempus-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR 

Коротка назва проекту:   «SEHUD»  

Багатонаціональний  Спільний проект      
                                                                 Пріоритет – Модернізація навчальних програм 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄС:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 173 293,09 

Цільова група: магістри, аспіранти та слухачі ФПО (LLL – освіта протягом життя), 
викладачі,  наукові керівники та  дослідники, керівники національного та регіонального 
рівня у галузі освіти та міського управління,  роботодавці у галузі міського планування і 
будівництва, професійні об’єднання та організації. 
Отримувач гранту: Міланський політехнічний університет (POLIMI), Італія  

Координатор:  
Професор POLIMI з архітектури і 
проектування міст,  Марія Грація Фоллі 
Контакти:  тел.: 000039 3493 109385 
е-адреса:  mgrazia.folli@polimi.it 

Головний менеджер проекту: 
Професор POLIMI Нора Ломбардіні 
Контакти:  тел: 003900223995758 
е-адреса:  nora.lombardini@polimi.it  

Партнерство: 
 Міланський політехнічний університет, 

Італія 
 Кембриджський університет, Велика 

Британія 
 Сарагоський університет, Іспанія 
 Національний інститут прикладних наук, 

Франція 
 Афінський технологічний інститут, 

Греція  
 Міланський фонд політехнічного 

університету, Італія  
 Політехнічний інститут Гварди, 

Португалія 
 Відкритий університет Варни 

«Чернорізец Храбар», Болгарія 
 Асоціація міжнародного технологічного 

обміну та консалтінгу, Франція   
 Торгова палата Формапер, Італія 

 Харківський національний університет 
будівництва та архітектури, Україна 

 Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури, Україна  

 Київський національний університет 
будівництва та архітектури, Україна 

 Львівський національний 
політехнічний університет, Інститут 
архітектури, Україна 

 Одеська державна академія 
будівництва та архітектури, Україна 

 Харківська міська адміністрація, 
департамент містобудування та 
архітектури,  Україна 

 Харківський проектний інститут 
«ХарківПромБудПроект»,  Україна 

 Харківський союз архітекторів, Україна 
 Міністерство автономної республіки 

Крим, Україна 
 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України 
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Мета та завдання проекту:  
 Створення навчальних програм з урбаністики, заснованих  на еко-гуманістичних 

принципах та новітніх технологіях для магістрів, аспірантів та освіти протягом 
життя;  

 Посилення навчального потенціалу ВНЗ України за рахунок створення сучасної 
інфраструктури та інтеграції е-навчання;  

 Створення інтерактивної мережі університетів, підприємств, муніципальних та 
громадських організацій, які пов’язані з розвитком міст. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Ідентифікація компетентнісного профілю SEHUD фахівця. 
 Створення програми підготовки розробників програми SEHUD.   
 Підготовка розробників програми SEHUD в Європейських університетах і організаціях. 
 Розробка методології навчального курсу SEHUD. 
 Розробка навчальних програм та методичних пакетів  SEHUD. 
 Розробка пакетів е-навчання з програми SEHUD. 
 Створення SEHUD платформ для е-навчання та командної роботи on-line. 
 Створення SEHUD центрів для е-навчання, командної роботи та консультування. 
 Пілотне навчання магістрів, аспірантів  та слухачів ФПО (Факультет післядипломної 

освіти) за програмою SEHUD. 
 Розробка стратегії оцінювання SEHUD та ресурсів для її здійснення.  
 Розробка стратегії та ресурсів розповсюдження  результатів програми SEHUD та його здійснення.  
 Розробка стратегії та ресурсів забезпечення сталого розвитку  програми SEHUD. 
 Розвиток інтерактивної мережі проекту SEHUD. 
 Розробка стратегії управління SEHUD та ресурсів для її реалізації. 

Очікувані результати:  
I. Розвинені людський потенціал університетів зі створення сучасних навчальних програм в умовах 
міждисциплінарної командної роботи на основі  компетентнісних профілів та інноваційних 
технологій. 
II. Методологія, навчальні програми та  пакети  (30 учбових посібників) програми SEHUD. 
III. Е-пакети (30 електронних підручників і СD), платформа та 5 центрів для е-навчання та 
командної роботи on-line в межах курсу SEHUD. 
IV. Підготовка в 5 університетах 160  магістрів, аспірантів  та слухачів ФПО за програмою SEHUD. 
V. Програма оцінювання, база даних та дайджест проекту SEHUD. 
VI. Сайт проекту SEHUD та база даних з розповсюдження  результатів в межах 17 
заходів, що включають:  2 конференції, 7 семінарів, 2 круглих столи, 3 освітніх ярмарки, 2 
виставки та 2 змагання на кращій проект, 2 телевізійні програми.  
VII. База даних зі сталого розвитку SEHUD, інтерактивна мережа SEHUD, пакет 
договорів про співробітництво між  членами консорціуму, документи з акредитації  
SEHUD. 
VIII. База даних з менеджменту та опублікований дайджест проекту SEHUD.  

Координатор проекту від України:  
Харківський національний університет будівництва та архітектури 
http://www.knuca.kharkov.ua тел.: 0038 057 7001060;  факс: 0038 57 7000250 
Відповідальна особа: Професор Сергеєва Тетяна Вікторівна, доктор наук, керівник 
відділу міжнародної інтеграції та новітніх освітніх технологій 
Контакти:  
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тел.:  0038 057 7001033; факс: 0038 57 7000250; e-адреса: sehud_sergeyeva@mail.ru 

Партнери з України: 

Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури 
Відповідальна особа:  
Дикарьов Борис Миколайович, проректор 
з міжнародної роботи 
Контакти:  
тел.:  0038 056 2471688; факс: 0038 056471688 
e-адреса: ecenter@pgasa.dp.ua  

Київський національний університет 
будівництва та архітектури  
Відповідальна особа:  
Кушніренко Марія Марківна, завідуюча 
кафедрою планування міста 
Контакти:  
тел.:  0038 044 2415570; факс: 0038 044454841 
e-адреса: arch-urban@kniba.edu.ua 

Львівський політехнічний національний 
університет, інститут архітектури  
Відповідальна особа:  
Джигіль Юрій Євгенович 
експерт з управління проектами 
Контакти:  
тел.:  00380676767298; факс: 0038 0322582680 
e-адреса www.jiggile@ukr.net  

Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 
Відповідальна особа:  
Попов Олег Олександрович 
завідуючий міжнародним відділом 
Контакти:  
тел.:  00380487031124; факс: 00380487236904 e-
адреса: intercom@ogasa.org.ua 

Харківська міська адміністрація, 
департамент містобудування та 
архітектури   
Відповідальна особа:  
Чечельницький Сергій Георгійович, 
Головний архітектор м. Харків 
Контакти:  
тел.:  0038 057 7307351 
e-адреса: katya.che@mail.ru  

Харківський проектний інститут 
«ХарківПромБудПроект»  
Відповідальна особа:  
Яровий Сергій Миколайович 
Директор з дослідницької роботи 
Контакти:  
тел.:  00380577601595; факс: 00380577519519 
e-адреса psp-nauka@yandex.ru  
 

Харківський союз архітекторів 
Відповідальна особа:  
Авербах Михайло Якович, голова ради  
Контакти:  
тел.: 0038 057 7063095 
e-адреса: m_averbakh@mail.ru  
 

Міністерство Автономної республіки Крим  
Відповідальна особа:  
Лазарєва Алла Сергіївна, голова 
департаменту архітектури та реставрації 
Контакти:  
тел.:  0030 065 2247662; факс: 0030065247662 
e-адреса: rk.okn@i.ua 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Відповідальна особа:  
Некрасса Ігор Анатолійович, директор департаменту управління кадрів  
Контакти:  
тел.:  00380442262993; факс: 00380444861306; e-адреса: i_nekrassa@mon.gov.ua 
Web-site проекту:    sehud.org.ua 
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Architecture and Sustainable Development  
Based on Eco-Humanistic Principles  

& Advanced Technologies without Losing Identity 
530197-Tempus-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR 

Project acronym:  «SEHUD» 

Multi-country Joint Project                           Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                       Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  1 173 293,09 

Target group: MSc, PhD, LLL students, professors, research supervisors and researchers, top 
managers of national & regional level in education & city government, employers in the field of 
urban planning and construction, professional unions and organizations  
Grant holder:  
 Milan Polytechnics, POLIMI, Italy  
Coordinator: Maria Grazia Folli, Full 
Professor in  Architecture & Urban Design 
Contacts: tel: 0039 34 93109385 
e-mail:  mgrazia.folli@polimi.it 

General Manager of the Project:  
Professor of POLIMI Nora Lombardini 
Contacts:  
tel: 0039 02 2399 5758 
e-mail: nora.lombardini@polimi.it 

Partnership: 
 Milan Polytechnics, Italy  
 University of Cambridge, Great Britain  
 University of Saragossa, Spain 
 National Institute of Applied Science, 

France 
 Technological Educational Institute of 

Athens, Greece 
 Polytechnics Foundation of Milan, Italy 
 Polytechnic Institute of Guarda, Portugal 
 Varna Free University «Chernorizets 

Hrabar», Bulgaria 
 Association of Exchange & Consulting in 

International Technologies, France 
 Formaper Chamber of Commerce, Italy 

 Kharkiv National University of Civil 
Engineering & Architecture, Ukraine  

 Pridneprovs’ka State Academy of Civil 
Engineering & Architecture, Ukraine  

 Kyiv National University of Construction & 
Architecture, Ukraine  

 Lviv Polytechnic National University, Inst. 
of Architecture, Ukraine  

 Odessa State Academy of Civil Engineering 
& Architecture, Ukraine  

 Kharkiv City Council: Dep. of Urban 
Development &  Architecture, Ukraine  

 Kharkiv Research & Project Inst. 
«KharkovPromstrojNIIproekt», Ukraine  

 Kharkiv Region Union of Architects, Ukraine  
 Ministry of Autonomous Republic of 

Crimea, Ukraine  
 Ministry of Education and Science, Youth 

and Sport of Ukraine 
Project goals and objectives:  
 Creating curricula in urban development based on eco-humanistic principles & advanced 

technologies (SEHUD) for MSc, PhD, LLL students;  
 Amplifying training capacity of PC universities by creating advanced infrastructure & 

integrating e-learning  components; 
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 Developing interactive network of universities, enterprises, municipal & public 
organizations involved in urban development.   

Activities: 
 Identifying SEHUD competence profiles.  
 Developing training program for SEHUD project developers. 
 Training  SEHUD project developers  at EU universities and organisations. 
 Developing SEHUD methodology. 
 Developing  SEHUD curricula & training packages. 
 Developing SEHUD e-training package. 
 Developing platforms for SEHUD e-learning & on-line team work.  
 Developing SEHUD pools for e-learning , on-line team work & consulting. 
 Pilot training  MSc, PhD, LLL students & trainees in SEHUD. 
 Developing SEHUD evaluation strategy & resources, providing project evaluation. 
 Developing  SEHUD dissemination strategy & resources, providing dissemination events. 
 Developing SEHUD sustainability strategy & resources. 
 Developing SEHUD interactive network. 
 Developing  SEHUD management strategy & resources, providing project management.      

Expected results:  
I. Human resources developed at UA universities for creating modern curriculum by 

interdisciplinary teams on the bases of competence profiles and innovative technologies. 
II. SEHUD methodology, curricula & training packages (30 course books) developed. 

III. SEHUD e-training package (CD & 30 electronic course books) and SEHUD platform 
developed; 5 pools for e-learning & teamwork online at 5 UA universities equipped. 

IV. 160 MSc, PhD, LLL students trained in SEHUD at 5 UA universities. 
V. SEHUD evaluation resources package, database and digest developed. 

VI. SEHUD site and dissemination database developed; 17 dissemination events including 2 
conferences, 7 workshops, 2 round tables, 3 education fairs, 2 competitions of best 
projects and 2 TV programmes  organized. 

VII. SEHUD sustainability database developed; SEHUD network organized; package of 
agreements signed by members of SEHUD consortium, accreditation documents 
received. 

VIII. SEHUD management database developed; SEHUD digest published.      
Project coordinator in Ukraine:  
Kharkiv National University of Civil Eng. & Architecture  http://www.knuca.kharkov.ua 
tel.: 0038 057 7001060,  fax: 0038 57 7000250 
Responsible person:  
Prof. Dr. Sergeyeva Tetyana 
Head of the Department of International Integration and Innovative Education Technologies  
Contacts:   
tel: 0038 057 7001033; fax: 0038 57 7000250; e-mail: sehud_sergeyeva@mail.ru 
Partners from Ukraine: 

Pridneprovs’ka State Academy of Civil 
Engineering & Architecture  
Responsible person:  
Prof. Dikarev Boris 

Kyiv National University of Construction & 
Architecture  
Responsible person:  
Prof. Kushnirenko Maria 
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Vice-Rector in International Affairs 
Contacts:   
tel.: 0038 056 2471688; fax: 0038 056 2471688 
e-mail: ecenter@pgasa.dp.ua  

Head of Urban Planning Department  
Contacts:   
tel.: 0038 044 2415570; fax: 0038 044 2454841  
e-mail: arch-urban@kniba.edu.ua  

Lviv Polytechnic National University, 
Institute of Architecture  
Responsible person:  
Prof. Dzhyhil Yuriy 
expert in project management 
Contacts:   
tel.: 0038 067 6767298; fax: 0038 032 2582680; 
e-mail: www.jiggile@ukr.net 

Odessa State Academy of Civil Engineering & 
Architecture  
Responsible person:  
Ass.Prof. Popov Oleg 
Head of the international relations department 
Contacts:   
tel.: 0038 048 7031124; fax: 0038 048 7236904;  
e-mail: intercom@ogasa.org.ua 

Kharkiv City Council: Department of Urban 
Development &  Architecture  
Responsible person:  
Prof. Chechelnytskiy Sergiy 
Chief Architect of Kharkiv 
Contacts:  tel.: 0038 057 7307351;  
e-mail: katya.che@mail.ru  
 

Kharkiv Research & Project Institute 
«KharkovPromstrojNIIproekt» 
Responsible person:  
Prof. Yarovyy Sergiy 
Director of Research Work 
Contacts:  tel.:00380577601595;  
fax: 00380577519519;  
e-mail: psp-nauka@yandex.ru 

Kharkiv Region Union of Architects  
Responsible person:  
Prof. Averbakh Mykhaylo 
Chairman of the Board  
Contacts:  tel.: 0038 057 7063095 
e-mail: m_averbakh@mail.ru 

Ministry of Autonomous Republic of Crimea  
Responsible person:  
Mrs. Lazareva Alla, Head of Architecture and 
Restoration Department 
Contacts:   
tel.: 0030 065 2247662; fax: 0030 065 2247662 
e-mail: rk.okn@i.ua 

Ministry of Education & Science, Youth & 
Sports of Ukraine  
Responsible person:  
Mr. Nekrassa Igor, Director of the 
Department of Personnel Management  
Contacts:   
tel.: 00380442262993; fax: 00380444861306 
e-mail: i_nekrassa@mon.gov.ua 

 

Project web-site: sehud.org.ua 
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Модернізація вищої інженерної освіти  

в Грузії, Україні та Узбекистані  
відповідно до технологічних викликів 

530244- TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR 
Коротка назва проекту:   «ENGITEC»  

Багатонаціональний Спільний  проект  
                                                                 Пріоритет – Модернізація навчальних програм 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄС:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 169 357,25 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та науковці українських університетів, 
промисловість. 
Отримувач гранту: Королівський технологічний інститут  

Координатор:  
Ленарт Йохонссон 
Контакти:  тел.: 0046 8 790 9616 
факс: 0046 8 411 2323 
е-адреса:  lennartj@admin.kth.se  

Головний менеджер проекту: 
Професор Володимир Шатоха 
Контакти:  тел: 0038 056 247 4433 
факс: 0038 056 247 4433 
е-адреса:  shatokha@metal.nmetau.edu.ua  

Партнерство: 
 Королівський технологічний інститут, 

Швеція 
 Турінська політехніка, Італія 
 Університет міста Лідс, Великобританія 
 Державний університет Акакія Церетелі, 

Грузія 
 Грузинський технічний університет, 

Грузія 
 Державний університет Шота Руставелі, 

Грузія 
 Делкам ПЛС, Великобританія 
 Аналітприбор СПА, Грузія 
 Запорізьке машинобудівне 

конструкторське бюро «Прогрес», Україна 
 Ташкентський тракторний завод, 

Узбекистан 

 
 Бухарський інженерно-технічний 

інститут високих технологій, 
Узбекистан 

 Джизакській політехнічний інститут, 
Узбекистан 

 Ташкентський автомобільно-
дорожній інститут, Узбекистан 
Луцький національний технічний 
університет, Україна  

 Національна металургійна академія 
України, Україна 

 Сумський державний університет, 
Україна 

 Запорізький національний технічний 
університет, Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Розвинути потенціал 3 грузинських, 4 українських та 3 узбецьких інженерних 

університетів щодо впровадження сучасних європейських методик навчання. 
 Модернізувати програми навчання магістрів і аспірантів шляхом введення нових 

міждисциплінарних модулів.  
 Розробити нову платформу для діалогу між університетами та промисловістю задля 

забезпечення відповідності вищої інженерної освіти сучасним технологічним 
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викликам. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Аналітичне вивчення сучасних тенденцій та концепцій у вищій інженерній освіті. 
 Порівняльний аналіз навчальних програм. 
 Розробка концепції реформування вищої інженерної освіти. 
 Розробка міждисциплінарних модулів для магістрів та аспірантів. 
 Розробка матеріалів нових курсів. 
 Створення міжфакультетних конструкторських лабораторій. 
 Короткострокові курси підвищення кваліфікації для викладачів університетів. 
 Проведення семінарів. 
 Ознайомлення з європейською практикою та принципами співпраці між 

університетами та промисловістю.  
 Створення спільних методичних комісій. 
 Розробка плану дій для сталого діалогу між університетами та підприємствами. 
 Контроль якості виконання проекту. 
 Розповсюдження отриманого досвіду. 
 Викладання за оновленими програмами та новими модулями. 
 Навчання грузинських, українських та узбецьких студентів в ЄС. 
 Проведення на постійній основі колоквіумів з перепідготовки викладачів 
 Комерційні послуги міжфакультетних конструкторських лабораторій. 

Очікувані результати:  
I. Аналіз сучасних європейських концепцій вищої інженерної освіти, порівняльний 
аналіз навчальних програм в університетах з ЄС та країн-партнерів, концепція реформи 
вищої інженерної освіти, план дій задля сталого діалогу між університетами та 
промисловістю. 
II. Міждисциплінарні модулі та відповідні навчальні матеріали, що втілені в 
магістерських та аспірантських програмах навчання за 7 інженерними напрямами, що 
викладаються в 3 грузинських, 4 українських та 3 узбецьких університетах. 
III. Міжфакультетні конструкторські лабораторії та спільні методичні комісії, що 
засновані в 10 університетах країн-партнерів. 
Координатор проекту від України:  
Національна металургійна академія України          www.nmetau.edu.ua 
тел.: 0038 056 7453156;  факс: 0038 056 2474461;   e-адреса:  nmetau@nmetau.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Шатоха Володимир Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи 
Контакти:  
тел.:  0038 056 2474433; факс: 0038 056 2474433; e-адреса: shatokha@metal.nmetau.edu.ua 
Партнери з України: 

Луцький національний технічний 
університет              www.lntu.edu.ua   
тел.: 0038 033 2746103 
факс: 0038 033 2746103 
e-адреса:  office@lutsk-ntu.com.ua 
Відповідальна особа:  
Заболотний Олег,  

Сумський державний університет                                       
www.sumdu.edu.ua  
 тел.: 0038 054 2330024 
факс: 0038 054 2687852  
e-адреса:  kanc@sumdu.edu.ua  
Відповідальна особа:  
Залога Вільям Олександрович, завідувач 
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декан технологічного факультету 
Контакти:  
тел.:  00380332261710; факс: 00380332261710 
e-адреса:  dekan@zabolotnyi.lutsk.ua 

кафедри технології машинобудування 
Контакти:  
тел.:  00380542635834; факс: 00380542687852 
 e-адреса: zalogav@gmail.com  

Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес»     www.ivchenko-progress.com 
тел.: 00380612654625;  факс: 00380612658040; e-адреса:  progress@ivchenko-progress.com 
Відповідальна особа:  
Замковий. Василь Євгенійович, заступник головного інженера 
Контакти:  
тел.:  00380612656403; факс: 00387204624; e-адреса: v.zamkovoy@ivschenko-progress.com 
Web-site проекту: www.nmetau.edu.ua/en/mintcoop 

 
 

 

Modernizing Higher Engineering Education  
in Georgia, Ukraine and Uzbekistan  
to Meet the Technology Challenge 

530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR 
Project acronym:  « ENGITEC » 

Interregional Joint European Project     Priority – Curricula reform 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                               Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  1 169 357,25 

Target group: students, graduates, academic and research staff of universities, industry sector. 

Grantholder: Royal Institute of Technology 

Coordinator: Mr. Lennart Johansson  
Royal Institute of Technology 
Contacts:  
tel: 0046 8 790 9616 
fax: 0046 8 411 2323 
e-mail:  lennartj@admin.kth.se  

General Manager of the Project:  
Prof. Volodymyr Shatokha  
Contacts:  
tel: 0038 056 247 4433 
fax: 0038 056 247 4433 
e-mail: shatokha@metal.nmetau.edu.ua 

Partnership: 
 Royal Institute of Technology, Sweden 
 Politecnico di Torino, Italy 
 University of Leeds, UK 
 Akaki Tsereteli State University, Georgia 
 Georgian Technical University, Georgia 
 Shota Rustaveli State University, 

Georgia 
 Delcam Plc, UK 
 SPA AnalytPribor, Georgia 
 Zaporozhye Engineering Design 

Department «Progress», Ukraine 

 
 Lutsk National Technical University, 

Ukraine 
 National Metallurgical Academy of Ukraine, 

Ukraine 
 Sumy State University, Ukraine 
 Zaporizhzhya National Technical University, 

Ukraine 
 Bukhara Engineering-Technical Institute of 

High Technologies, Uzbekistan 
 Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan 
 Tashkent Automotive Road Institute, 
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 OJSC Tashkent Tractor Plant, Uzbekistan Uzbekistan 
 

Project goals and objectives: 
 
 To develop capacities at 3 Georgian, 4 Ukrainian and 3 Uzbek engineering universities in 

order to implement advanced EU teaching methodology. 
 To modernise MSc and PhD engineering programmes by introduction of new 

interdisciplinary modules. 
 To bring new platform for academia-industry dialogue towards the relevance of higher 

engineering education to the technology challenges. 
 

Activities: 
 
 Analytic study of modern trends and concepts in higher engineering education. 
 Comparative study of curricula. 
 Elaboration of the “Concept for the reform of higher engineering education”. 
 Development of interdisciplinary modules for MSc and PhD levels. 
 Development of the course materials.  
 Installation of the Interfaculty Technology&Product Design Labs. 
 Short-term upgrading courses for university teachers. 
 Arrangement of the Workshops. 
 Study of еру EU practices and methodology of academia-industry cooperation. 
 Establishing of the Joint Curriculum Boards. 
 Development of Action Plan for sustainable academia-industry dialogue. 
 Quality control of the project. 
 Dissemination activities. 
 Teaching the updated programs and new modules. 
 Study periods for Georgian, Ukrainian and Uzbek students in EU. 
 Implementation of colloquiums on a permanent basis for retraining of teaching staff. 
 Commercial services of the Interfaculty Technology&Product Design Lab. 

 
Expected results:  
 
I. Analysis of modern EU concepts of higher engineering education, comparative study of 

curricula in EU and PC universities, concept of the higher engineering education reform, 
action plan towards sustainable academia-industry dialogue. 

II. Interdisciplinary modules embedded in several MSc and PhD programmes within 7 
engineering domains taught at 3 Georgian, 4 Ukrainian and 3 Uzbek universities and 
related teaching materials. 

III. Interfaculty Technology & Product Design Lab and Joint Curriculum Boards established at 
10 PC universities. 
 

Project coordinator in Ukraine:  
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National Metallurgical Academy of Ukraine                      www.nmetau.edu.ua 
tel.: 0038 056 7453156,  fax: 0038 056 2474461,   e-mail:  nmetau@nmetau.edu.ua  
Responsible person:  
Volodymyr Shatokha, Vice-Rector for Research and Pedagogy  
Contacts:   
tel: 0038 056 2474433; fax: 0038 056 2474433; e-mail: shatokha@metal.nmetau.edu.ua  

Partners from Ukraine: 

Lutsk National Technical University                                                                       
www.lntu.edu.ua   
tel.: 0038 033 2746103,  fax: 0038 033 2746103   
e-mail:  office@lutsk-ntu.com.ua  
Responsible person:  
Oleg Zabolotnyi 
Dean of Technological Faculty 
Contacts:   
tel: 00380332261710; fax: 00380332261710;  
e-mail: dekan@zabolotnyi.lutsk.ua   

Sumy State University      www.sumdu.edu.ua   
tel.: 0038 054 2330024,  fax: 0038 054 2687852   
e-mail:  kanc@sumdu.edu.ua   
Responsible person:  
Viliam Zaloga, Head of the department 
Contacts:   
tel: 0038 054 2635834; fax: 0038 054 2687852;  
e-mail: zalogav@gmail.com   
 

Zaporozhye Engineering Design Department «Progress»        www.ivchenko-progress.com  
tel.: 00380612654625,  fax: 00380612658040,         e-mail:  progress@ivchenko-progress.com 
Responsible person:  
Vasyl Zamkovoy, Deputy Engineer-in-Chief 
Contacts:   
tel: 0038 061 265 64 03; fax: 061 720 46 24; e-mail: v.zamkovoy@ivschenko-progress.com 
Project web-site:  www.nmetau.edu.ua/en/mintcoop 

 



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

 

Програма із «зелених технологій»  
в комп’ютингу та комунікаціях  

530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR 

Коротка назва проекту:   GREENCO 

Багатонаціональний спільний проект          
                                                                              Пріоритет – Модернізація навчальних програм 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄC:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  805 953,24 

Цільова група: студенти, аспіранти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, 
співробітники промислових підприємств, посадовці органів місцевого самоврядування. 
Отримувач гранту: Університет Н’юкаслу, Велика Британія 

Координатор:  
Декан факультету комп’ютерних наук Д-р 
Кріс Філліпс 
Контакти:  тел.: +44 (0) 191 222 5962 
e-mail:  chris.phillips@ncl.ac.uk 

Головний менеджер проекту: 
Декан факультету комп’ютерних Д-р Кріс 
Філліпс 
Контакти:  tel: +44 (0) 191 222 5962 
fax: +44 (0) 191 222 5962 
e-mail:  chris.phillips@ncl.ac.uk 

Партнерство: 
 Університет Н’юкаслу, Велика 

Британія  
 Лідс Метрополітен університет, 

Велика Британія 
 Університет Жиліни, Словакія 
 Університет Іоанія, Греція 
 Інститут інформаційних наук і 

технологій, Італія 
 Белгородський національний 

технічний університет ім. В.Г. Шухова, 
Росія  

 Північно-кавказький державний 
технічний університет, Росія 

 Пермський національний дослідний 
політехнічний університет, Росія 

 

 Саратовський державний університет ім. 
Н.Г. Чернишевського, Росія 

 Інститут проблем точної механіки РАН, 
Росія 

 Національний аерокосмічний університет 
«Харківський авіаційний інститут», 
Україна 

 Одеській національний технічний 
університет, Україна 

 Донбаський державний технічний 
університет, Україна  

 Ужгородський національний університет, 
Україна 

 Інститут моделювання в енергетиці ім. 
Г.Є. Пухова НАНУ, Україна 

 Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України 

Мета та завдання проекту:  
 Розробити магістерську програму із «зелених технологій» в комп’ютингу та 

комунікаціях для українських та російських університетів;  
 Розробити докторську програму із «зелених технологій» в комп’ютингу та 

комунікаціях для українських та російських університетів;  
 Запровадити механізм підвищення кваліфікації для українських та російських 
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лекторів; 
 Створити два інкубатори для підготовки аспірантів з напрямку «зелених технологій» 

комп’ютинга та комунікацій в Росії та Україні. 
Напрями діяльності за проектом: 
 Проаналізувати та розробити навчальні модулі із «зелених технологій» в 

комп’ютингу та комунікаціях (GCC). 
 Розробити 4 магістерські курси та 7 аспірантських курсів із «зелених технологій» в 

комп’ютингу та комунікаціях (теоретичних та практичний матеріал у таких сферах 
як FPGA- комп’ютинг / Безпровідний комп’ютинг та комунікації / ІТ-інфраструктури 
/  Smart Energy інфраструктури). 

 Підготувати, опублікувати нові навчальні матеріали, програми, посібники. 
 Підготувати документацію для здійснення закупки апаратного забезпечення. 
 Здійснити перепідготовку лекторів згідно нової методології викладання нових курсів 

та модулів. 
 Запустити пілотне навчання студентів за новими курсами/модулями. 
 Створити 2 інкубатори з підготовки аспірантів в Україні та Росії. 
 Підготувати перелік документації для створення та функціонування інкубаторів. 
 Виконати контроль якості проекту. 
 Розповсюджити результати проекту. 
Очікувані результати:  

I. Розробка спеціалізованих 4 магістерських курсів із «зелених технологій» в 
комп’ютингу та комунікаціях (теоретичних та практичний матеріал у таких сферах 
як FPGA- комп’ютинг / Безпровідний комп’ютинг та комунікації / ІТ-
інфраструктури /  Smart Energy інфраструктури). 

II. Розробка спеціалізованих 7 аспірантських курсів із «зелених технологій» в 
комп’ютингу та комунікаціях для 8 партнерських університетів та 2 наукових 
інститутів в Україні та Росії.  

III. Запровадження системи спеціалізованого тренінгу теоретичних, аналітичних та 
дослідницьких навичок для створення вищевказаних модулів для українських та 
російських студентів та аспірантів.  

IV. Створення 2 інкубаторів з підготовки аспірантів в Україні та Росії. 
V. Виконання контролю якості проекту. 

VI. Розповсюдження результатів проекту. 
Координатор проекту від України:  
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
Інститут»                       http://www.khai.edu  
тел.: 0038 057 7884503, факс: 0038 057 7884503,   e-mail:  tempus@khai.edu 
Відповідальна особа:  
В’ячеслав Сергійович Харченко 
завідуючий кафедрою комп’ютерних систем та мереж 
Контакти:   
тел: 0038 057 7884503; факс: 0038 057 7884503; e-mail: v.kharchenko@khai.edu 
 
Партнерство з України: 

Одеській політехнічний університет     Донбаський державний технічний 



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

www.opu.ua 
тел.: +38048234 40 25, факс: +38 048 234 40 25,   
e-mail:  opu@opu.ua 
Відповідальна особа:  
Олександр Валентинович Дрозд, професор 
кафедри комп’ютерної інженерії 
Контакти:   
тел.: +38 048 734 83 22, факс: +380482344025    
e-mail:   drozd@ukr.net  

університет      www.dmmi.edu.ua 
тел.: +38-06442-2-31-23, факс: 380644226887    
e-mail:  dmmi@dmmi.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Сергій Вікторович Гонтовой 
доцент кафедри програмної інженерії  
Контакти:   
тел.: +38-06442-2-02-02, факс: +380644226887  
e-mail: gsv@dmmi.edu.ua 

Ужгородський національний університет     http://univ.uzhgorod.ua/ 
тел.: +380312233341, Факс:+380312234202,   e-mail:  mailbox@univ.uzhgorod.ua 
Відповідальна особа:  
Іван Юрійович Король, завідувач кафедри комп’ютерних мереж та систем 
Контакти:  тел.: +380312643276, факс: +380312234202,   e-mail:   Korol_ivan@ukr.net 
Веб-сайт проекту:  www.greenco.net.ua   

 

 

Green Computing & Communications  
530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR 

Project acronym:  GREENCO 

Cross Regional Joint Project                                                       Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                             Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  805 953,24 

Target group: students, doctoral students, graduates, teaching/administrative staff; 
management of industry enterprises, local community administration staff. 
Grant holder:  
University of Newcastle upon Tyne 
Coordinator: Dean of IT faculty Dr. Chris 
Phillips  
Contacts: tel: +44 (0) 191 222 5962 
fax: +44 (0) 191 222 5962 
e-mail:  chris.phillips@ncl.ac.uk 

General Manager of the Project:  
Dean of IT faculty Dr. Chris Phillips  
Contacts:  
tel: +44 (0) 191 222 5962 
fax: +44 (0) 191 222 5962 
e-mail:  chris.phillips@ncl.ac.uk 

Partnership: 
 University of Newcastle upon Tyne, UK 
 Leeds Metropolitan University, UK 
 Zilinska Univerzita v Ziline, Slovakia 
 University of Ioannina, Greece 
 Institute of Information Science and 

Technologies, Italy 
 Belgorod State Technological University n. 

a. V.G Shukhov, Russia 

 
 Institute of problems of precision 

mechanics, Russian Academy of Sciences, 
Russia 

 National Aerospace University «Kharkiv 
Aviation Institute», Ukraine 

 Odessa National Polytechnic University, 
Ukraine 

 Donbass State Technical University, 
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 North-Caucasus State Technical 
University, Russia 

 Perm National Research Polytechnic 
University, Russia  

 Saratov State University named after N.G. 
Chernyshevsky, Russia  

Ukraine 
 Uzhgorod National University, Ukraine 
 G.Ye. Pukhov Institute for Modelling in 

Energy Engineering, Ukraine 
 Ministry of Education, Science, Youth and 

Sport of Ukraine 
Project goals and objectives:  
 To introduce a Green Computing & Communications programme for master students in 

UA and RU universities. 
 To introduce a Green Computing & Communications programme for doctoral students in 

UA and RU universities. 
 To facilitate intensive capacity building measures for UA and RU IT tutors. 
 To establish two PhD incubators in UA and RU on Green Computing & Communications. 
Activities: 
 Review, analyse and upgrade the current curricula in Green Computing and 

Communication (GCC). 
 Develop 4 master modules and 7 PhD modules on Green Computer Engineering (theoretical 

and practical knowledge used technologies for GCC and R&D for green FPGA-Based 
Computing/ Wireless-Based Computing and Communication/ IT-Infrastructures/ Smart 
Energy Infrastructures). 

 Prepare, publish, purchase the new teaching materials, handbooks, syllabi. 
 Prepare a set of documentation for labs equipment purchase. 
 Retrain the academic teachers in new methodology within the content of new curricula and 

teaching modules. 
 Pilot teaching students in new curricula/modules.  
 Establish 2 PhD incubators in Russian and Ukraine.  
 Prepare a set of documentation for establishing /networking of PhD incubators. 
 Quality control of the project. 
 Dissemination of the project results. 
Expected results:  
 Developed tailor made curricula for Master in GCC for 8 partner universities and 2 

research institutes in Ukraine and Russia (green FPGA-Based Computing/ Wireless-Based 
Computing and Communication/ IT-Infrastructures/ Smart Energy Infrastructures). 

 Developed tailor made curricula for PhD in GCC for 8 partner universities and 2 research 
institutes in Ukraine and Russia. 

 The system for comprehensive training on relevant theoretical, analytical and research 
skills needed to design and introduce the above modules to Ukrainian and Russian 
master/doctoral students. 

 Established and piloted two PhD incubators on GCC. 
 Project results are disseminated. 
 Quality control measures. 
Project coordinator in Ukraine:  
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National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»               http://www.khai.edu  
tel.: 0038 057 7884503,  fax: 0038 057 7884503,   e-mail:  tempus@khai.edu 
Responsible person:  
Vyacheslav Kharchenko, Head of Computer Systems and Networks Department 
Contacts:   
tel: 0038 057 7884503; fax: 0038 057 7884503; e-mail: v.kharchenko@khai.edu 

Partners from Ukraine:  

Odessa National Polytechnic University 
www.opu.ua 
tel: 0038 048 234 40 25, fax: 0038 048 234 40 25   
e-mail:  opu@opu.ua 
Responsible person:  
Oleksandr Drozd,  
Professor of CS Department 
Contacts:   
tel: 0038 048 734 83 22, fax: 0038 048 234 40 25,   
e-mail:   drozd@ukr.net 

Donbass State Technical University  
www.dmmi.edu.ua 
tel.: 0038 0644223123, fax: 00380644226887 
e-mail:  dmmi@dmmi.edu.ua 
Responsible person: 
Sergey Gontovoy, associate professor of 
software engineering department  
Contacts:   
tel.: 00380644220202, fax: 00380644226887 
e-mail: gsv@dmmi.edu.ua 

Uzhgorod National University  http://univ.uzhgorod.ua/ 
Tel.: +38 - 03122 - 33341, Fax: +38 - 03122 - 34202,   e-mail:  mailbox@univ.uzhgorod.ua 
Responsible person: 
Ivan Korol, Head Of Computer Systems And Networks Department 
Contacts:   
tel.: 00380312643276, fax: 00380312234202 
e-mail:   Korol_ivan@ukr.net 
Project web-site:  www.greenco.net.ua   
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iCo-op 
«iCo-op»: промислове співробітництво та 

креативна інженерна освіта на основі 
дистанційного інженерного та віртуального 

інструментарію  
530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES 

Коротка назва проекту:   «iCo-op»  

Багатонаціональний спільний проект          Пріоритет – Вища освіта та суспільство  

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄС:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 076 172,83 

Цільова група: студенти, випускники ,фахівці підприємств, аспіранти та співробітники 
університетів 
Отримувач гранту: Технічний університет Ільменау, Німеччина  
http://www.tu-ilmenau.de/ics 
Координатор:  
Dr.-Ing. Карстен Хенке 
Контакти: тел: 0049 3677 69 1443 
 факс: 0049 3677 69 1614 
е-адреса: karsten.henke@tu-ilmenau.de 

Головний менеджер проекту: 
Dr.-Ing. Карстен Хенке 
Контакти: тел: 0049 3677 69 1443, 
 факс: 0049 3677 69 1614 
е-адреса: karsten.henke@tu-ilmenau.de 

Партнерство: 
 Технічний університет Ільменау, 

Німеччина  
 Каринтійський університет 

прикладних наук, Австрія 
 Університет Деусто, Іспанія  
 Університет «Трансільванія» у м. 

Брашов,  Румунія 
 Quality Austria - Training, Certification 

and Evaluation Ltd, Австрія  
 Державний університет імені Іллі 

Чавчавадзе, Грузія   
 Державний університет ім. Шота 

Руставелі, Грузія  
 Американський університет Вірменії, 

Вірменія  
 Вірменський державний інженерний 

університет, Вірменія 
 Капанська філія Вірменського 

державного інженерного 
університету, Вірменія 

 Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 
Україна 

 Національний Івано-Франківський 
технічний університет нафти і газу, Україна 

 Запорізький національний технічний 
університет, Україна 

 «Українська асоціація фахівців 
інформаційних технологій», Україна  

 Акціонерне товариство відкритого типу 
«Харків Онлайн», Україна 

 «Українська промислова енергетична 
компанія», Україна  

 Науково-виробнича фірма ЗОНД (UA), 
Україна 

 ТОВ ЕСКО «Екологічні Системи», Україна 
 Micro and Nano Electronics Institute, Грузія  
 Transformer and Electric Equipment, Грузія  
 National Instruments—Armenia, Вірменія 
 Synopsis, Вірменія  

Мета та завдання проекту:  
 Посилити партнерство університетів-підприємств у Вірменії, Грузії та Україні, 
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модернізуючи інженерну освіту, що базується на дистанційному інженерному та 
віртуальному інструментарії, покращеному трансверсальними знаннями та 
компетенціями в університетах  та пропонує сучасні методи професійної освіти та 
стажування  на підприємствах. 

 Методологія виявлення та моніторингу знань і навичок згідно потреб ринку праці в 
червні 2013 року. 

 Навчальна програма, яка буде включати трансверсальні та електроні/ альтернативні 
технології з використанням дистанційних лабораторій та віртуального 
інструментарію знань і компетенцій в липні 2015 року, 

 Взаємовигідне та стійке партнерство між науковими установами і підприємствами, 
пропонуючи програми стажувань для студентів університетів і сучасних галузевих 
програм підготовки до вересня 2015. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Проведення аналізу існуючої ситуації та потреб ринку праці: Вірменія, Грузія та 

Україна. Розробка дизайну програми. 
 Розробка та втілення програми навчального середовища та розвиток його  

функціональних можливостей. 
 Розробка модулів: дизайн та виробництво. 
 Розробка посібника «Learning Module Catalogue».  
 Створення віддалених лабораторій університетів: AM (Вірменії)/ GE(Німеччини)/ 

UA(України)/ віртуального інструментарію. 
 Організація і проведення тренінгів для викладачів /керівників. Навчання майбутніх 

авторів і викладачів VET програми. 
 Підвищення кваліфікації зацікавлених сторін (фахівці підприємств, студентам, 

аспірантам та співробітники університетів). 
 Проведення пілотної реалізації  програми: вища освіта і інженерне навчання; 
 Організація F2F навчання в країнах ЄС (літні школи). 
 Створення умов для майбутньої співпраці встановлених віддалених лабораторій з 

«Grid of remote labs». 
 Створення умов для взаємовигідного та стійкого партнерства між освітніми, 

науковими установами і підприємствами. 
 Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту. 
 Оцінка та моніторинг процесів тренінгу/навчання.  

Очікувані результати:  
I. Рада Університет-Підприємства, що стабільно функціонує.  

II. Концепція «Партнерства університет-підприємство»; меморандум про 
взаєморозуміння та співпрацю. 

III. Відкрите навчальне середовище «iCo-op Learning Environment» функціонує 
стабільно. 

IV. Віддалені лабораторії/віртуальний інструментарій. 
V. Створено методологію для визначення та моніторингу попиту на знання та 

навички в інженерії.  
VI. Двадцять чотири інженерні модулі з дистанційним/віртуальним інструментарієм 

що розроблено та підкріплено трансверсальними модулями. 
VII. Навчальна програма, що поєднує трансверсальні знання та компетенції. 

VIII. Взаємовигідні сталі  партнерства між академічним та підприємницьким 
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співтовариствами через пропозицію стажувань і сучасних навчальних виробничих 
програм. 

IX. Діючи підготовчі курси для викладачів/інструкторів. 
X. iCo-op конференція «Перспективи співробітництва між університетами та 

підприємствами». 
XI. Угоди про співробітництво партнерів проекту та спільна навчальна програма. 

XII. Розповсюдження результатів проекту. 
Координатор проекту від України:  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
http://www.kpi.kharkov.ua 
тел.: 0038 057 706 32 16;  факс: 0038 057 707 66 01;   e-адреса:  consortium@kpi.kharkov.ua 
Відповідальна особа: проф. В.А. Кравець, проректор НТУ «ХПІ» 
Контакти: тел.: 0038 057 706 32 16 ; факс: 0038 057 707 66 01; e-адреса: vak@kpi.kharkov.ua 
Партнери з України: 

Національний Івано-Франківський 
технічний університет нафти і газу 
Відповідальна особа:  
Любов Зинюк, тел.: 00380 3422 48242  
е-адреса: lyubov.zink@gmail.com  

Запорізький національний технічний 
університет, Україна 
Відповідальна особа: Олександр Андриєнко  
тел.: 0038 061 224 42 37  е-адреса: 
interdep@zntu.ua 

«Українська асоціація фахівців 
інформаційних технологій», Україна  
Відповідальна особа: 
Сергій Бронин  тел.: 00380 67 578 16 66  
е-адреса: sergiy.bronin@uaitp.org 

Акціонерне товариство відкритого типу 
«Харків Онлайн», Україна 
Відповідальна особа: 
Анатолій Станкевич тел.: 0038 057 707 6700  
е-адреса: manager@kharkiv.net 

«Українська промислова енергетична 
компанія», Україна  
Відповідальна особа: 
Вікторія Луйбетська тел.:0038 057 766 0075 
факс: 0038 057 766 0051   
е-адреса: vbl@upec.ua 

Науково-виробнича фірма ЗОНД (UA), 
Україна 
Відповідальна особа: 
Назарій Татсакович тел.: 0038 0342 505552 
факс: 0038 0342505552   
е-адреса: ntatsakovych@gmail.com 

ТОВ ЕСКО «Екологічні Системи», Україна 
Відповідальна особа: 
Євген Гофман тел.: 0038 061 224 6812  е-адреса: gofman@ecosys.com.ua 
Web-site проекту:    http://www.kpi.kharkov.ua 
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iCo-op 

iCo-op : Industrial Cooperation  
and Creative Engineering Education based  

on Remote Engineering and Virtual Instrumentation 
530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES 

Project acronym:  «iCo-op» 

Cross Regional Joint Project                             Priority – Modernization of engineering education 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                                Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  1 076 172,83 

Target group: students, graduates, enterprises experts, postgraduates and university employees 

Grant holder:  
Ilmenau University of Technology, Germany   www.tu-ilmenau.de/ics 
Coordinator:   
Dr.-Ing. Karsten Henke, Integrated 
Communication Systems Group  
Contacts: tel: 0049 3677 69 1443 
 fax: 0049 3677 69 1614 
email: karsten.henke@tu-ilmenau.de  

General Manager of the Project:  
Dr.-Ing. Karsten Henke, Integrated 
Communication Systems Group 
Contacts: tel: 0049 3677 69 1443 
 fax: 0049 3677 69 1614 
email: karsten.henke@tu-ilmenau.de  

Partnership: 
 Ilmenau University of Technology, 

Germany 
 Carinthia University of Applied Sciences, 

Austria 
 University of Deusto, Spain 
 TRANSILVANIA University of Brasov, 

Romania 
 Quality Austria - Training, Certification 

and Evaluation Ltd. Austria 
 American University of Armenia 

Foundation  
 State Engineering University of Armenia 
 Kapan Branch of the State Engineering 

University of Armenia 
 Energoservice Company Ecological 

Systems Ltd.  
 National Instruments Armenian 

Corporation, Armenia 
 Synopsys Armenia CJSC, Armenia 

 Ilia State University, Georgia 
 Shota Rustaveli State University, Georgia  
 Micro and Nano Electronics Institute, 

Georgia 
 Transformer and Electric Equipment, 

Georgia 
 National Technical University «Kharkiv 

Polytechnic Institute», Ukraine 
 Ivano-Frankivsk National Technical 

University of Oil and Gas, Ukraine  
 Zaporizhzhya National Technical 

University, Ukraine 
 Ukrainian Association of IT professionals, 

Ukraine 
 Joint-Stock Company of the Open Type 

«Kharkiv OnLine», Ukraine 
 JSC Ukrainian Industrial Energy Company, 

Ukraine 
 Research and Production Company ZOND, 

Ukraine 
Project goals and objectives:  
 Empower university-enterprises partnerships in Armenia, Georgia, and Ukraine by 

modernizing engineering education based on remote engineering and virtual 
instrumentation enhanced with transversal knowledge and competences at universities; and 
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offering contemporary methods of the vocational education and training for adults in 
enterprises. 

 Methodology for identification and monitoring of knowledge and skills needs of labour 
market by June 2013. 

 Learning program that will incorporate transversal and electronics/ alternative technologies 
using remote laboratories and virtual instrumentation knowledge and competences by July 
2015. 

 Mutually beneficial and sustainable partnerships between academia and enterprises by 
offering internship programs for university and up-to-date industry training programs by 
Sep 2015. 

Activities: 
 Analysis of the Existing Situation and Requirements of the Labour Market: AM, GE, UA. 

Conceptual Design of Programme. 
 Programme Learning Environment Implementation and its functionalities; 
  Design of  Modules: Design and Production. 
 Development of «Learning Module Catalogue» manual. 
 Creation of Remote Laboratories: AM/GE/UA Universities/ virtual instruments. 
 Delivered preparatory training for tutors/ mentors. Future VET programs authors and 

teachers training. 
 Refresher training of stakeholders (enterprises experts, postgraduates and university 

employees). 
 Pilot implementation of an educational VET program: higher education and engineering 

education. 
 F2F training in EU countries (summer schools). 
 Creating conditions for usage of established remote labs in a future collaboration within a 

«Grid of remote labs». 
 Creating conditions for mutually beneficial long-term partnerships between academic, 

scientific and entrepreneurial communities. 
 Quality control (including monitoring) of the project. 
 Evaluation and monitoring of training/learning processes.  

Expected results:  
I. Stably functioning established Experts Panel. 

II. Concepts of the «University-Enterprises Partnership»; Memorandum of Understanding 
and Internship Programme. 

III. Open  Learning Environment «iCo-op Learning Environment» function stably. 
IV. Remote laboratories/ virtual instruments. 
V. Creating a methodology for determining and monitoring the demand of knowledge 

and skills in engineering. 
VI.  Twenty-four engineering modules with remote / virtual tools will be developed and 

supported by transversal modules. 
VII. Teaching of educational programs that combine transversal knowledge and 

competences. 
VIII. Mutually beneficial long-term partnerships between academic and entrepreneurial 

communities through internships and modern educational production programs offers. 
IX. Preparatory training for teachers / instructors. 
X. iC-op conference «Perspectives of cooperation between universities and enterprises». 
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XI. Partners’ cooperation Agreements and joint training program. 
XII. Project results dissemination. 

Project coordinator in Ukraine:  
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»        http://www.kpi.kharkov.ua           
tel.:+38 057 706 32 16;  fax: +38 057 707 66 01;   e-mail:  consortium@kpi.kharkov.ua 
Responsible person:  
Prof. Valeriy Kravets, Vice-Rector  
Contacts:   
 tel: 0038 057 706 32 16 ; fax: 0038 057 707 66 01; e-mail: vak@kpi.kharkov.ua 

Partners from Ukraine: 

Ivano-Frankivsk National Technical 
University of Oil and Gas  
Responsible person: 
Lyubov Zinyuk,  
Contacts:   
tel.: 00380 3422 48242  
e-mail: lyubov.zink@gmail.com  

Zaporizhzhya National Technical University  
Responsible person: 
Olexandr Andriyenko , 
Contacts:   
tel: 0038 061 224 42 37  
e-mail: interdep@zntu.ua 
 

Ukrainian Association of IT professionals  
Responsible person:  
Sergiy Bronin, tel: 00380 67 578 16 66  
e-mail: sergiy.bronin@uaitp.org 

Joint-Stock Company of the Open Type 
«Kharkiv OnLine» 
Responsible person: 
Anatoliy Stankevich, tel: 0038 057 707 6700  
e-mail: manager@kharkiv.net 

JSC Ukrainian Industrial Energy Company  
Responsible person: 
Victoria Luibetskaya  
tel.:0038 057 766 0075 fax: 0038 057 766 0051  
e-mail: vbl@upec.ua 

Research and Production Company ZOND  
Responsible person: 
Nasariy Tatsakovyvh  
tel.: 0038 0342 505552 fax: 0038 0342505552   
e-mail: ntatsakovych@gmail.com 

Energoservice Company Ecological Systems Ltd.  
Responsible person: 
Yevgeniy Gofman, tel.: 0038 061 224 6812   
e-mail: gofman@ecosys.com.ua 
Project web-site:  http://www.kpi.kharkov.ua 

 



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

 

 

Магістр інфраструктури і експлуатації  
високошвидкісного залізничного транспорту 

 в Росії та Україні  
530281-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPCR 

Коротка назва проекту:   «MieGVF»  

Багатонаціональний спільний проект      
                                                                  Пріоритет – Реформування навчальних програм 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012– 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄК:  
                                                 Регіональна програма Європейського сусідства і партнерства 
Сума гранту програми Темпус:   €  1 114 537,68 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, 
працівники залізничних підприємств 
Отримувач гранту:  
CNAM – Національна школа 
майстерності та професій, Франція 

Координатор:  
Регіональний директор Національної школи 
майстерності та професій Жюль Малефан 
Контакти:  тел.: +33 (0)1 58 80 87 45 
факс:  +33 (0)1 40 27 22 09 
е-адреса:  gilles.malefan@cnam.fr 

Партнерство: 
 Національна школа майстерності та 

професій, Франція 
 Національне об’єднання залізниць 

Франції, SNCF  
 Ризький технічний університет, Латвія  
 Радомський технічний університет, 

Польща 
 Польські залізниці, PKP PLK 
 Московський державний університет 

шляхів сполучення, Росія 

 Петербурзький державний університет 
шляхів сполучення, Росія 
 Відкрите акціонерне товариство «Російські 

залізниці», РЖД  
 Дніпропетровський національний 

університет залізничного транспорту, 
Україна 
  Українська державна академія 

залізничного транспорту, Україна 
 Державна адміністрація залізничного 

транспорту України, Укрзалізниця 
Мета та завдання проекту:  
 Адаптувати навчання в університетах залізничного транспорту до зростаючих потреб 

високошвидкісного залізничного руху, у відповідності до Болонського процесу, за 
двома спеціальностями: інфраструктура та експлуатація 

 Створити сумісний курс рівня Магістр 2: визначити структуру та розробити модулі 
(ECTS); сформувати і навчити педагогічні колективи в Росії та Україні; провести 
навчання (2 сесії в Росії і 2 сесії в Україні); забезпечити продовження навчання в Росії 
та Україні після реалізації проекту 

 Підготувати впровадження навчання в інших університетах і країнах. 
Напрями діяльності за проектом: 
 Педагогічне проектування і розробка навчальних програм 
 Технічні візити 
 Проведення сесії MieGVF у MIIT та USART, проведення сесії MieGVF у PGUPS та DIIT 
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 Забезпечення якості та контроль 
 Поширення MieGVF в інших університетах 
 Міжнародний симпозіум у Санкт-Петербурзі 
 Розроблення механізму моніторингу та оновлення 
 Продовження навчання MieGVF в Україні / Росії після реалізації проекту 
 Управління проектом 
Очікувані результати:  

I. Розроблено курс магістерської програми за спеціальністю «Магістр з інфраструктури 
та експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту» рівня Магістр 2, 
відповідно до Болонського процесу, за двома напрямками: інфраструктура та 
експлуатація 

II. Підготовлено 60 фахівців залізничної галузі в університетах MIIT та PGUPS, Росія, та 
40 фахівців в університетах DIIT та USART, Україна 

III. Підготовлено 44 викладача та 6 фахівців залізничної галузі з Росії та України 
IV. Оснащення університетів сучасним обладнанням для дистанційного навчання  
V. Міжнародний симпозіум у Санкт-Петербурзі  

Координатор проекту від України:  
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту  
www.diit.edu.ua  
тел.: 00 38 05 67 76 59 47;  факс: 00 38 05 62 47 18 66;   e-адреса:  dnuzt@diit.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Распопов Олександр Сергійович, проректор з навчальної роботи та міжнародних зв’язків  
Контакти: тел.:  0038 05 62 47 19 88; факс: 0038 05 62 36 64 72;  
e-адреса: raspopov@rr.diit.edu.ua, foreign@diit.edu.ua, foreign_ird@diit.edu.ua 
Партнери з України: 
Українська державна академія 
залізничного транспорту України 
www.kart.edu.ua 
тел.: 0038 0577714100; факс: 003805777146 82; 
e-адреса:  kartal2@ukr.net 
Відповідальна особа:  
Каграманян Артур Олександрович, 
проректор з науково-педагогічної роботи, 
довузівської та післядипломної освіти  
 
Контакти: тел.: 0038 057 771 46 82 
факс: 0038 057 771 41 00 
e-адреса: kartal2@ukr.net 

Державна адміністрація залізничного 
транспорту України «Укрзалізниця» 
www.uz.gov.ua 
тел.: 00380 444650485; факс: 0038044 465 04 63; 
e-адреса: uz@uz.gov.ua   
Відповідальна особа:  
Ковальова Раїса Іванівна, заступник 
начальника головного управління кадрової 
та соціальної політики  - начальник 
управління професійного навчання та 
соціальних питань 
Контакти: тел.: 0038 044 465 04 85 
e-адреса: ckadru@lotus.uz.gov.ua 

Web-site проекту: http://www.diit.edu.ua/ukr/news.php, 
http://www.diit.edu.ua/sites/ERD/index.html 
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Master of Infrastructure and Operation  
of High-Speed Railway in Russia and Ukraine 
530281-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPCR 

Project acronym:  «MieGVF» 

Multi-Country Joint Project              Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                                      Regional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount €  1 114 537,68 

Target group: students, graduates, teaching/administrative staff of the universities;  employees 
of railway companies 
Grant holder:  
the National Conservatory of Crafts and 
Industries, CNAM, France 
 

Coordinator: Gilles MALEFAN 
Regional Director of National Conservatory of 
Crafts and Industries 
Contacts: tel: +33 (0)1 58 80 87 45 
fax: +33 (0)1 40 27 22 09 
e-mail:  gilles.malefan@cnam.fr 

Partnership: 
 National Conservatory of Crafts and 

Industries, France 
 French National Railways, SNCF 
 Riga Technical University, Latvia 
 Radom Technical University, Poland 
 Polish Railways, PKP PLK 
 Moscow State University of Lines 

Communication, Russia 

 St. Petersburg State University of Lines 
Communication, Russia 

 Joint Stock Company «Russian Railways» 
 Dnipropetrovsk National University of 

Railway Transport, Ukraine 
 Ukrainian State Academy of Railway 

Transport, Ukraine 
 State Administration of Railway Transport of 

Ukraine, Ukrzaliznytsya 
Project goals and objectives: 
 Adaption of training at railway universities to the growing needs of high-speed railway 

traffic, in accordance with Bologna process, in two fields: infrastructure and operation  
 Create the Joint Master Course level 2:  
 to define the structure and working out modules (ECTS)  
 to form and to teach pedagogical groups in Russia and Ukraine  
 to conduct training (2 sessions in Russia and 2 sessions in Ukraine)  
 to provide continuing education in Russia and Ukraine after the end of the project  

 Prepare implementation of training at other universities and countries. 
Activities: 
 Teacher design and development of training programs 
 Technical visits 
 Conduct sessions MieGVF in MIIT and USART 
 Conduct sessions MieGVF in PGUPS and DIIT 
 Quality assurance and control 
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 Distribution of MieGVF in other universities 
 The International Symposium in St. Petersburg 
 Development of the mechanism for monitoring and updating 
 Continuing MieGVF in Ukraine / Russia after the end of the project 
 Project Management 
Expected results:  

I. Master's Program «Master of infrastructure and operation of high-speed railway» Level 2 
according to the Bologna process in two fields: infrastructure and operation 

II. Training 60 professionals from the railway industry and universities MIIT and PGUPS, 
Russia, and 40 professionals at universities DIIT and USART, Ukraine 

III. Training 44 teachers and 6 rail professionals from Russia and Ukraine 
IV. Creation and equipping the  universities by the modern equipment for distance learning 
V. International Symposium in St. Petersburg 

Project coordinator in Ukraine:  
Dnipropetrovsk National University of Railway Transport          www.diit.edu.ua  
tel: 0038 05 67 76 59 47;  fax: 0038 05 62 47 18 66;   e-mail:  dnuzt@diit.edu.ua 
Responsible person: 
Prof. Oleksandr Raspopov, Vice-Rector for Tuition&IRD  
Contacts : 
tel.:  0038 0562 47 19 88; fax: 0038 0562 36 64 72;  
e-mail: raspopov@rr.diit.edu.ua, foreign@diit.edu.ua, foreign_ird@diit.edu.ua 
Partners from Ukraine : 
Ukrainian State Academy of Railway 
Transport               www.kart.edu.ua 
tel.: 0038 057 771 41 00; fax: 0038 057 771 46 82  
e-mail:  kartal2@ukr.net 
Responsible person:  
Kahramanyan Arthur, Vice-Rector, Scientific 
and Pedagogical Work, Undergraduate and 
Postgraduate Education 
Contacts :  
tel.: 0038 057 7714682; fax: 0038 057 771 41 00, 
e-mail: kartal2@ukr.net 
 

State Administration of Railway Transport of 
Ukraine, Ukrzaliznytsya            www.uz.gov.ua 
tel.:00380 44 465 04 85; fax: 00380 44 465 04 63;  
e-mail: uz@uz.gov.ua   
Responsible person:  
Koval’ova Raiisa, Chief Deputy of Personnel 
and Social Policy - Head of Vocational Training 
and Social Affairs 
Contacts :  
tel.: 00380 44 465 04 85; fax: 0038 044 465 046;  
e-mail: ckadru@lotus.uz.gov.ua 

Project web-site:  
http://www.diit.edu.ua/ukr/news.php, http://www.diit.edu.ua/sites/ERD/index.html 
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Інноваційна гібридна стратегія  
IT-аутсорсингового партнерства  

з підприємствами 
530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES 

Коротка назва проекту:   «IHSITOP»  

Національний спільний проект             Пріоритет: Вища освіта та суспільство  

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄС:  
                                              Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  655.586,39 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники 
українських компаній та підприємств, торгово-промислові палати, українське 
підприємство ТОВ «Малібу-спорт». 
Отримувач гранту: Технічний університет Вільдау, Німеччина  

Координатор:  
Доктор Гюнтер Толкієн,  
консультант з питань управління 
Контакти: тел.: 0049 3375 508 239 
е-адреса: tolkiehn@th-wildau.de 

Головний менеджер проекту: 
Доктор Гюнтер Толкієн 
Контакти:  
тел.: 0049 3375 508 239 
е-адреса: tolkiehn@th-wildau.de 

Партнерство: 
 Технічний університет Вільдау, 

Німеччина 
 Клагенфуртський університет Альпен-

Адріа, Австрія 
 Університет Обуди, Угорщина 
  Stollmann Entwicklungs- und Vertriebs-

GmbH, Німеччина  
 Харківський національний університет 

радіоелектроніки, Україна 

 Одеський національний політехнічний 
університет, Україна 

 Інститут прикладного системного 
аналізу, НТУ «Київський політехнічний 
інститут», Україна 

 Чернігівський державний 
технологічний університет, Україна 

 Харківська торгово-промислова палата, 
Україна 

 ТОВ «Малібу-спорт», Україна 
Мета та завдання проекту:  
 Реалізація гібридної стратегії партнерства між українськими університетами та 

підприємствами в межах європейського досвіду IT- аутсорсингу 
 Створення основи для партнерства між університетами та бізнес-клієнтами 

аутсорсингових послуг і забезпечення її сталого розвитку 
Напрями діяльності за проектом: 
• Розробка стратегії та методології ІТ-аутсорсингу 
• Відкриття Навчально-виробничого центру аутсорсингу та його філій  
•Розробка, тестування та впровадження інтегрованої інформаційної системи (ІІС) 
навчально-виробничого центру аутсорсингу 
• Проведення вебінарів 
• Проведення літньої школи  
• Виконання та впровадження пілотного проекту 



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

• Заходи з просування діяльності Навчально-виробничого центру аутсорсингу у засобах 
масової інформації та Інтернет 
• Забезпечення функціонування Навчально-виробничого центру аутсорсингу 
• Моніторинг звітної документації  
• Он-лайн управління та бухгалтерський облік 
Очікувані результати:  
I. Розробка стратегії та методології ІТ-оутсорсінг. 
II Відкриття навчально-виробничого центру аутсорсингу. 
III. Розробка ІІС навчально-виробничого центру аутсорсингу. 
IV Навчання фахівців ІТ-аутсорсинга  
V. Комплексна реалізація заходів навчання. 
VI. Реалізація пілотного проекту 
VII Розповсюдження результатів проекту 
VIII Сталість проекту 
IX. Контроль якості та моніторинг 
X. Управління проектом 
Координатор проекту від України:  
Харківський національний університет радіоелектроніки           www.kture.kharkov.ua  
тел.: 0038(067)91906764,  факс: 0038(057)7137244,   e-адреса:  belous@kture.kharkov.ua 
Відповідальна особа:  
Наталія Білоус, завідувач лабораторії «Інформаційні технології в системах навчання та 
машинного зору», професор  
Контакти:  тел.: 0038(067)91906764; факс:0038(057)7137244;  
e-адреса: elous@kture.kharkov.ua 
Партнери з України 

Одеський національний політехнічний 
університет 
Відповідальна особа: 
Світлана Антощук, декан, професор 
Контакти:  тел.:  +38 067 904 0902;  
факс: +38 048 725 3386;  
e-адреса: svetlana_onpu@mail.ru 

Інститут прикладного системного аналізу, 
НТУ «КПІ» 
Відповідальна особа: 
Наталія Панкратова, 
заступник директора, професор 
Контакти:  тел./факс:  +380 44 406 8447; 
e-адреса: natalidmp@gmail.com 

Чернігівський державний технологічний 
університет 
Відповідальна особа:  
Володимир Казимир 
Проректор з наукової роботи 
Контакти:  тел.:  +0380462952088; 
e-адреса: vvkazymyr@gmail.com 

Харківська торгово-промислова палата 
Відповідальна особа: 
Юлія Смітська, віце-президент 
Контакти:  тел.:  38057 714 96 90 
факс: 38057 714 96 90 
e-адреса: smits4@rambler.ru  
 

ТОВ «Малібу-спорт» 
Відповідальна особа: Дмитро Чорний, директор 
Контакти:  тел.:  +38(067)2477773; факс: 380(57)7164113; e-адреса: sww111@meta.ua 
Web-site проекту:   http:// it-outsourcing.kture.kharkov.ua 
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Innovation Hybrid Strategy of IT-Outsourcing 
Partnership with Enterprises 

530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES 

Project acronym:  «IHSITOP» 

National Joint Project                             Priority – Higher education and society  

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                                Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  655.586,39 

Target group: students, graduates, Trainees, teaching/administrative staff; top management of 
industry enterprises, Chambers of Commerce, UA enterprise LTD MS.  
Grantholder: Technische Hochschule Wildau (FH), Germany 

 Coordinator: Günter Tolkiehn, 
Professor, Doctor, Management 
Consultant 

Contacts: tel.: +49-3375-508-239;  
е-mail: tolkiehn@th-wildau.de 

General Manager of the Project:  
Dr. Günter Tolkiehn 
Contacts: tel.: +49-3375-508-239;  
е-mail: tolkiehn@th-wildau.de 
 

Partnership: 
 Technische Hochschule Wildau (FH), 

Germany 
 Alpen-Adria Universitaet Klagenfurt, 

Austria 
 Obuda University, Hungary 
 Stollmann Entwicklungs- und 

Vertriebs-GmbH, Germany 

 Kharkiv National University of 
Radioelectronics, Ukraine 

 Odessa National Polytechnic University, 
Ukraine  

 Institute for Applied System Analysis, NTU 
«Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine 

 Chernigiv State Technological University, 
Ukraine 

 Kharkiv Chamber of Commerce and Industry, 
Ukraine  

 LTD Company «Malibu-Sport», Ukraine 
Project goals and objectives:  
 To implement hybrid partnership strategy between UA universities and enterprises under 

the European IT outsourcing experience 
 To create the basis for partnership between  universities and business customers of 

outsourcing services, and ensuring its sustainable development 
Activities: 
 Development of IT outsourcing strategy and methodology 
 OSTPC and its agencies opening 
 IIS  OSTPC development, testing and implementation 
 Webinar holding 
 Summer school carrying out 
 Pilot project execution and handing-over 
 Mass media and Internet promotion of OSTPC activities 
 OSTPC productively working 
 Report documentation monitoring 
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 On-line management and accounting 

Expected results:  
I. Strategy and methodology of IT-outsorsing creation. 

II. OSTPC opening. 
III. OSTPC integrated information system development (IIS OSTPC). 
IV. IT outsourcing specialists practical training 
V. Complex training measure implementation. 

VI. Pilot project implementation 
VII. Dissemination  results 

VIII. Sustainability actions  
IX. Quality control and monitoring 
X. Project management activities 

Project coordinator in Ukraine:  
Kharkiv National University of Radioelectronics                        www.kture.kharkov.ua  
tel.: +38(067)91906764,  fax: +38(057)7137244,   e-mail:  belous@kture.kharkov.ua 
Responsible person:  
Nataliya Bilous, The head of the laboratory «Information technologies in learning and 
computer vision systems», Professor   
Contacts:   
tel: 0038(093)8662443,  fax: 0038(057)7137244,   e-mail:  belous@kture.kharkov.ua 
Partners from Ukraine:  
Odessa National Polytechnic University 
Responsible person: 
Svitlana Antoshchuk, Dean, Full professor 
Contacts:  
tel: 0038 067 904 0902; fax: 0038 048 725 3388;  
e-mail: svetlana_onpu@mail.ru 

Institute for Applied System Analysis,  
Responsible person: 
Nataliya Pankratova, Deputy director 
Contacts:  
tel: 00380 44 406 8447; fax: 00380 44 406 8447;  
e-mail: natalidmp@gmail.com 

Chernigiv State Technological University 
Responsible person: 
Volodymyr Kazymyr, Prorector of Science 
Contacts: tel: 000380462952088 
fax: 000380462234244 
e-mail: vvkazymyr@gmail.com 

Kharkiv Chamber of Commerce and Industry 
Responsible person: 
Yuliya Smitska, Vice-president 
Contacts: tel: 38057 714 96 90 
fax: 38057 714 96 90 
e-mail: smits4@rambler.ru 

LTD Company «Malibu-Sport» 
Responsible person: Dmytro Chornyi, Director 
Contacts: tel: 0038(067)2477773; fax: 380(57)7164113; e-mail: sww111@meta.ua 
Project web-site:  http:// it-outsourcing.kture.kharkov.ua 
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Створення мережі міжуніверситетських Start-Up 
центрів для підтримки та просування 
студентських інноваційних проектів 

530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 
Коротка назва проекту:   «SUCSID»  

Багатонаціональний спільний проект              Пріоритет – Вища освіта та суспільство 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄС:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 216 751,93 

Цільова група: студенти та слухачі програми перепідготовки кадрів з країн-партнерів; 
адміністрації університетів з країн-партнерів; інші університети країн-партнерів та країн 
ЄС; представники національних і регіональних урядів та бізнесу; підприємства. 
Отримувач  гранту: Університет Монпельє 2, Франція  

Координатор:  
Доктор Жером Галі 
Контакти:  тел.: +33 (0) 4 67 14 30 30  
факс: +33 (0) 4 67 14 30 31 
e-адреса:  international@univ-montp2.fr 

Головний менеджер проекту: 
Пруденс Барбера, менеджер європейських 
та міжнародних проектів університету 
Контакти: тел.: +33 (0)4 67 14 92 77 
е-адреса:  Prudence.Barbera@univ-montp2.fr 

Партнерство: 
 Університет Монпельє 2, Франція 
 Університет Люм'єр Ліон 2, Франція 
 Королівський технологічний інститут, 

Швеція 
 Інститут менеджменту, Португалія 
 Технологічний університет Тампере, 

Фінляндія 
 Бакінгемшірський Новий університет, 

Великобританія 
 Бізнес-інкубатор регіону Рон-Альп, 

Франція 
 Білоруський державний університет 
 Білоруський національний технічний 

університет, Білорусь  
 Міністерство освіти Республіки Білорусь  
 Економічна академія Молдови, 

Республіка Молдова 
 Комратський державний університет, 

Республіка Молдова  
 Міністерство освіти Республіки Молдова 

 
 Харківський національний 

економічний університет, Україна 
 Харківський національний університет 

будівництва та архітектури, Україна 
 Харківська національна академія 

міського господарства, Україна 
 Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 
Пулюя, Україна 

 Сумський державний університет, 
Україна   

 Асоціація «Інформаційні технології 
України», Україна 

 Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України 

 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Співдружність», 
Україна 

 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «BayView 
Innovations», Україна 

Мета та завдання проекту:  
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 Розвиток  інноваційної та підприємницької діяльності в країнах-партнерах шляхом 
підвищення креативності, конкурентоспроможності та здатності до 
працевлаштування випускників університетів і розширення співпраці між 
університетами, інноваційними та інвестиційними компаніями  для комерціалізації 
знань. 

 Створення міжуніверситетських регіональних Start-Up центрів та інтерактивної 
мережі співпраці між членами консорціуму на основі міжнародного академічного і 
професійного досвіду як платформи для реалізації інноваційних ідей і технологій. 

 Модернізація навчальних планів студентів інженерних та комп'ютерних 
спеціальностей шляхом розробки методології, змісту та навчальних матеріалів  
дисциплін  для підвищення креативності та компетентності щодо розвитку, 
презентації, просування  інновацій. 

 Створення в країнах-партнерах системи навчання для підготовки та перепідготовки 
тренерів, а також для слухачів програм з перепідготовки кадрів в галузі розвитку 
інновацій. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Аналіз досвіду створення та функціонування Start-Up центрів в країнах ЄС та країнах-

партнерах та розробка інформаційних ресурсів для Start-Up центрів. 
 Створення 4 міжуніверситетських регіональних Start-Up центрів в країнах-партнерах. 
 Розроблення web-порталу для забезпечення співпраці Start-Up центрів. 
 Розроблення ресурсів для проведення тренінгів та е-навчання. 
 Розроблення платформи для е-комунікацій та командної роботи та створення 

навчально-методичних комплексів е-навчання з 5 дисциплін щодо розвитку, 
презентації та просування інновацій. 

 Розроблення методології, змісту та навчальних  матеріалів для перепідготовки кадрів 
з інженерних та комп’ютерних спеціальностей та експертів. 

 Проведення учасниками з країн ЄС інтенсивних тренінгів для тренерів з країн-
партнерів. 

 Організація пілотного тренінгу для 20 студентів ВНЗ в усіх країнах-партнерах.  
 Модернізація існуючих програм навчання студентів інженерних та комп'ютерних 

спеціальностей. 
 Організація та проведення вебінарів, круглих столів, семінарів, конференцій.  
 Розвиток інтерактивної міжнародної інформаційно-аналітичної мережі для 

підтримки проекту SUCSID. 
 Управління проектом. 
 Контроль якості проекту. 

Очікувані результати:  
I. Створено 4 міжуніверситетські регіональні Start-Up центри в Україні, Білорусі та 

Молдові. 
II. Створено інтерактивну міжнародну інформаційно-аналітичну мережу для 

підтримки інноваційних проектів та ідей, web-портал для забезпечення співпраці 
Start-Up центрів та е-платформа для дистанційного навчання. 

III. Запроваджено краш-тести Start-Up проектів для оцінювання життєздатності 
інноваційних ідей. 

IV. Розроблено методологію, зміст та навчальні  матеріали, в тому числі е-компоненти, 
для 5 дисциплін  щодо розвитку, презентації та просування інновацій. 
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V. 5 дисциплін  щодо розвитку, презентації та просування інновацій впроваджені в 
варіативну частину існуючих програм навчання студентів інженерних та 
комп'ютерних спеціальностей та в програми Start-Up центрів з підготовки студентів, 
тренерів, управлінців та перепідготовки кадрів. 

VI. Результати проекту розповсюджені в країнах ЄС та країнах-партнерах. 

 

Координатор проекту від України:  
Харківський національний економічний  університет           www.ksue.edu.ua 
тел.: 0038 057 702 03 04;  факс: 0038 057 702 07 17;   e-адреса:  depnews@hneu.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Золотарьова Ірина Олександрівна,  завідувач кафедри інформаційних систем, професор 
Контакти:  
тел.:  0038 067 759-61-58; факс: 0038 057 702 07 17; e-адреса: izolotaryova@gmail.com 
Партнери з України  

Харківський національний університет 
будівництва та архітектури 
www.kstuca.kharkov.ua  
тел.: 0038 057 7000112, факс:0038 057 7000250 
Відповідальна особа:  
Тетяна Сергеєва, завідувач кафедри 
інноваційних технологій, професор 
Контакти:   
тел.:  0038 057 7000112 
факс: 0038 057 7000250  
е-адреса: tv_sergeyeva@mail.ru 

Харківська національна академія міського 
господарства 
www.kname.kharkov.ua 
тел.: 0038 057 706 1537, 0038 057 706 4539,  
факс: 0038 057 706 1554,  0038 057 717 4319,  
0038 057 706 4539  
Відповідальна особа:  
Ігор Галетич, PhD, доцент 
Контакти:   
тел.:  0038 057 717 4319, 0038 057 707 3118  
е-адреса: galetich@yahoo.ca 

Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя 
www.tntu.edu.ua 
тел.: +380352524181, факс: +380352254983 
Відповідальна особа:  
Валерій Лазарюк 
голова відділу міжнародних відносин 
Контакти:   
тел.: +380352252976 
е-адреса: lazaryuk@gmail.com 

Сумський державний університет 
www.sumdu.edu.ua 
тел.: +38 0542 331081, факс: +38 0542 331081 
Відповідальна особа:  
Костянтин Кириченко 
голова відділу міжнародних відносин 
Контакти:   
тел.: +38 0990799552 
е-адреса: info@dir.sumdu.edu.ua 

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України www.mon.gov.ua 
тел.: 00380444862442, факс: 00380442361049 
Відповідальна особа:  
Ольга Котова,  
управління міжнародного співробітництва 
Контакти:  тел.: 003 044 486 28 76  
е-адреса: o_kotova@mon.gov.ua 

Асоціація «Інформаційні технології 
України» http://itukraine.org.ua 
тел.: 00380442772434, факс: 00380442772434 
Відповідальна особа:  
Олександр Орехов,  
голова комісії з питань ІТ-освіти 
Контакти:  тел.: 00380 44 390 5457 ext. 59314  
е-адреса: Oleksandr_oriekhov@epam.com 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Співдружність» 
www.bgs.kh.ua 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«BayView Innovations» 
тел.: 0038 050 24 30 563 
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тел.: 00380577140190, факс: 00380577140190 
Відповідальна особа:  
Андрій Зозуля, директор 
Контакти:   
тел.: 00380505789746,  
е-адреса: andrey@sodruzhestvo.com.ua 

Відповідальна особа:  
Микола Савін, керуючий директор 
Контакти:   
тел.: 00380502430563,  
е-адреса: ns@growthup.com 

Web-site проекту:    www.sucsid.hneu.edu.ua 
 
 

 

Inter-University Start-up Centers for Students’ 
Innovations Development & Promotion 

530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

Project acronym:  «SUCSID» 

Multi-country Joint Project                                        Priority – Higher Education and Society 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                               Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  1 216 751,93 

Target group: university students and Life Long Learning students from partner countries; 
Partner Countries university authorities; other universities in the Partner Countries; other 
universities in the EU; stakeholdres from national and regional governments and from 
business; enterprises. 
Grant holder: University Montpellier 2, France 

Coordinator: Dr. Jerome Galy 
Contacts:  
tel: +33 (0) 4 67 14 30 30  
fax: +33 (0) 4 67 14 30 31 
e-mail:  international@univ-montp2.fr 

General Manager of the Project:  
Prudence Barbera, European and international 
project manager at the University Montpellier 2 
Contacts:  
tel: +33 (0)4 67 14 92 77 
e-mail: Prudence.Barbera@univ-montp2.fr 

Partnership: 
 University Montpellier 2, France 
 University Lumiere Lyon 2, France 
 Royal Institute of Technology, Sweden 
 Instituto Superior de Gestão, Portugal 
 Tampere University of Technology, 

Finland 
 Buckinghamshire New University, United 

Kingdom 
 Rhône-Alpes incubator network, France 
 Kharkiv National University of 

Economics, Ukraine 
 Kharkiv National University of Civil 

 The Belarusian State University, Belarus 
 Belarussian National Technical University, 

Belarus 
 Academy of Economic Studies of Moldova, 

Republic of Moldova 
 Comrat State University, Republic of 

Moldova 
 Ministry of Education of the Republic of 

Belarus, Belarus 
 Ministry of Education and Science, Youth 

and Sports of Ukraine, Ukraine 
 Ministry of Education of the Republic of 

Moldova, Republic of Moldova 
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Engineering & Architecture, Ukraine 
 National Academy of Municipal Economy 

in Kharkiv, Ukraine 
 Ternopil Ivan Puluj National Technical 

University, Ukraine 
 Sumy State University, Ukraine 

 Association «Information Technologies of 
Ukraine», Ukraine 

 Limited Liability Company 
«Spivdruzhnist», Ukraine 

 Limited Liability Company «BayView 
Innovations», Ukraine 

Project goals and objectives:  
 To enhance innovation policy and entrepreneurship activity in Partner Countries by 

improvement of creativity, competitiveness and employability of Universities’ graduates 
and increase cooperation between Universities, innovation and investment companies for 
knowledge commercialization. 

 Developing inter-university Regional Start-up Centres and cooperation network between 
consortium members based on international academic and professional experience as a tool 
to implement innovative ideas and technologies. 

 Modernising engineering and computer science study programs and creating methodology 
and training courses for improvement of creativity and competence in innovations 
development, presentation and promotion. 

 Establishing  system  of training for trainers and Life Long Learning trainees, and retraining 
in the field of innovation policy development in Partner Countries. 

Activities: 
 Analysing Start-up Centres experience in EU & Partner Countries and developing Start-up 

Centres  resources.  
 Creating 4 inter-university Regional Start-up centres in Partner Countries. 
 Developing web-portal for Start-Up Centres network. 
 Developing training resources and e-learning resources.  
 Installing web-based e-learning platform and developing E-learning components for 5 

innovations development, presentation and promotion courses. 
 Developing methodology, program and teaching materials for Life Long Learning of 

engineering and computer science professionals and experts. 
 Delivering intensive training course by EU partners for PC trainers in EU. 
 Organizing pilot training of 20 students from each PC HEIs. 
 Modernizing existing engineering and computer science study programs. 
 Organizing dissemination webinars, workshops, seminars and conferences.  
 Improving Interactive international informational-analytical network for SUCSID project. 
 Providing project management. 
 Providing quality control of the project. 
Expected results:  

I. 4 inter-university Regional Start-up centers in Ukraine, Belarus and Moldova.  
II. Interactive international informational-analytical network for innovation projects and 

ideas support, web-portal for Start-Up Centers communication and e-platform for 
distance learning. 

III. Start-up Crash Tests to evaluate the strength of innovation ideas were provided. 
IV. Methodology, program and teaching materials for 5 courses including e-learning 

components for innovations development, presentation and promotion. 
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V. 5 courses for innovations development, presentation and promotion were put in 
selective part of engineering and computer science curricula and in Start-up Centre 
training activities for students, teachers, Life Long Learning trainees, business managers. 

VI. Results of the project are disseminated in EU and Partner Countries. 
 

Project coordinator in Ukraine:  
Kharkiv National University of Economics                       www.ksue.edu.ua  
tel: +38 057 702 03 04,  fax: +38 057 702 07 17,  e-mail: depnews@hneu.edu.ua 
Responsible person:  
Iryna Zolotaryova, Head of Information Systems Department, professor 
Contacts:   
tel: +38 067 759-61-58, fax: +38 057 702 07 17, e-mail: izolotaryova@gmail.com 

Partners from Ukraine: 

Kharkiv National University of Civil Engineering 
&Architecture 
www.kstuca.kharkov.ua  
tel: +38 057 7000112,  fax: +38 057 7000250 
Responsible person:  
Tetyana Sergeyeva, Dr., Head of Innovations 
Technologies Department 
Contacts:   
tel:  +38 057 7000112, fax: +38 057 7000250,  
e-mail: tv_sergeyeva@mail.ru 

National Academy of Municipal Economy in 
Kharkiv 
www.kname.kharkov.ua 
tel: +38 057 706 1537, +38 057 706 4539,  
fax: +38 057 706 1554,  +38 057 717 4319,  
+38 057 706 4539  
Responsible person:  
Igor Galetich, Dr., Associate Professor 
Contacts:   
tel:  +38 057 717 4319, +38 057 707 3118,  
e-mail: galetich@yahoo.ca 

Ternopil Ivan Puluj National Technical University 
www.tntu.edu.ua 
tel: +380352524181, fax: +380352254983 
Responsible person:  
Valeriy Lazaryuk, Dr., Head of International 
Relations Office 
Contacts:  tel: +380352252976, 
e-mail: lazaryuk@gmail.com 

Sumy State University 
www.sumdu.edu.ua 
tel: +38 0542 331081, fax: +38 0542 331081 
Responsible person:  
Kostyantyn Kyrychenko, Head of International 
Affairs Department 
Contacts:  tel: +38 0990799552,  
e-mail: info@dir.sumdu.edu.ua 

Ministry of Education and Science, Youth and 
Sports of Ukraine www.mon.gov.ua 
tel: +38-044-486-24-42, fax: +38-044-236-10-49 
Responsible person:  
Olga Kotova,  
International Cooperation Department 
Contacts:  tel: +38 044 486 28 76,  
e-mail: o_kotova@mon.gov.ua 

Association «Information Technologies of Ukraine» 
http://itukraine.org.ua 
tel: +38-044-277-24-34, fax: +38-044-277-24-34 
Responsible person:  
Oleksandr Oriekhov,  
Head of Commission on IT Education 
Contacts:  tel: +380 44 390 5457 ext. 59314, 
e-mail: Oleksandr_oriekhov@epam.com 

Limited Liability Company «Spivdruzhnist» 
www.bgs.kh.ua 
tel: +380577140190, fax: +380577140190 
Responsible person:  
Andrey Zozulya, Director 
Contacts:  tel: +380505789746,  
e-mail: andrey@sodruzhestvo.com.ua 

Limited Liability Company «BayView Innovations» 
 
Responsible person:  
Nikolay Savin, Managing Director 
Contacts:  tel: +38 050 24 30 563 
e-mail: ns@growthup.com 

Project web-site:  www.sucsid.hneu.edu.ua 
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DIMTEGU 
Розробка та впровадження  

багатомовних освітніх програм  
в університетах Грузії та України 

530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR 
Коротка назва проекту:   «DIMTEGU»  

Багатонаціональний спільний проект           

                                                                       Пріоритет – Модернізація навчальних програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 - 14 жовтня 2015 

Програма фінансування ЄС:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 036 016,80 

Цільова група: студенти, випускники, аспіранти та викладачі вищих навчальних закладів, 
вчителі загальноосвітніх шкіл та коледжів  
Отримувач гранту: Тбіліський  державний університет ім. Ів. Джавахішвілі, м. Тблісі, 
Грузія 
Координатор:  
Мзія Церетелі  
Доктор психологічних наук, професор 
Тбіліського  державного університету 
 ім. Ів. Джавахішвілі   
Контакти:  тел.: 00995 5 77 53 37 53 
факс: 00995 32225107 
е-адреса: mziatsereteli@yahoo.com  

Головний менеджер проекту: 
 Мзія Церетелі  
Доктор психологічних наук, професор 
Тбіліського  державного університету 
 ім. Ів. Джавахішвілі   
Контакти:  тел.: 00995 5 77 53 37 53 
факс: 00995 32225107 
е-адреса: mziatsereteli@yahoo.com 

Партнерство: 
 Тбіліський  державний університет ім. 

Ів. Джавахішвілі, м. Тблісі, Грузія 
 Державний університет Іллі, м. Тбілісі, 

Грузія 
 Центр громадянської інтеграції та 

міжетнічних відносин,  м. Тбілісі, Грузія 
 Ахалцихський державний університет, 

м.  Ахалцихе, Грузія 
 Вищий навчальний коледж, 

м.Ахалкалакі, Грузія 
 Франкфуртський університет імені 

Йоганна Вольфганга Гете, м.Франкфурт, 
Німеччина 

 Вища педагогічна школа, м. Фрайбург, 
Німеччина 

 Вільнюський університет, м. Вільнюс,  
Литва 

 Латвійський університет, м. Рига,  
Латвія 

 Львівський національний університет 
ім. І.Франка, м. Україна 

 Кримський гуманітарний університет, 
м. Ялта, Україна 

 Дніпропетровський національний 
університет  ім. О. Гончара, Україна 
 

Мета та завдання проекту:  
 Розробка та запровадження сучасних магістерських програм багатомовної освіти. 
 Апробація та акредитація даних програм, розробка нових курсів,  навчальних планів 

та модулів програм підготовки магістрів.  
 Підвищення фахового рівня викладачів ВНЗ, коледжів та шкіл. 
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 Взаємодія членів консорціуму та укріплення зв’язків між вищими навчальними 
закладами в країнах-партнерах. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Розробка нових сучасних навчальних планів, програм та модулів багатомовної освіти 

відповідно до положень Болонського процесу. 
 Підготовка комплекту навчальних планів і модулів до акредитації на 

університетському і національному рівнях. 
 Розроблення, переклад, публікація та закупівля нових навчальних матеріалів, курсів, 

посібників. 
 Підготовка пакету документації для закупівлі обладнання для технічного оснащення 

навчальних закладів. 
 Проведення навчання для підвищення фахового рівня викладачів та  вчителів, 

організація тренінгів з використання новітніх методів викладання в рамках змісту 
нових навчальних планів і модулів. 

 Публікація елетронних журналів, створення платформи Moodle та веб-сайтів 
програми. 

 Пілотне навчання студентів за новими навчальними планами і модулями. 
 Організація інтерактивного навчання в межах партнерства.  
 Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту, представлення пілотних результатів на 

підсумковій конференції. 
Очікувані результати:  
I. Оновлення навчальних планів магістерської програми. 
II. Розроблення нових  навчальних планів та програм багатомовної освіти, їхнє 
представлення на рівні  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та їхня 
акредитація,  апробація даних  програм групою студентів, підвищення кваліфікації 400 
викладачів, публікація 12 журналів “Bilingual Education “. 
III. Підготовка з методології та сучасних методів викладання за новими навчальними 
планами та курсами викладачів навчальних закладів країн-партнерів. 
IV. Експлуатація розробленої в рамках проекту платформи Moodle . 
V. Розповсюдження результатів проекту. 
Партнери з України: 

Кримський гуманітарний університет,   
http://www.cshi.crimea.edu/index.php/en/ 
тел.: 00380654 32 30 13;  00380654 32 76 22;    
факс:  00380654 32 30 13 
Відповідальна особа: 
Фелікс Штейнбук, професор, доктор 
філологічних наук, директор Інституту мов, 
історії та мистецтв 
Контакти: тел.:  00380654235365;    
e-адреса: ifim-kgu@i.ua  

Львівський національний університет ім. 
І.Франка,    www.franko.lviv.ua 
тел.: 00380322394194;  факс: 0038 032 261-60-48 
Відповідальна особа: 
Володимир Кирилич, проректор з науково-
педагогічної роботи, доктор фізико-
математичних наук 
Контакти: 
тел.: 0038 032 260-34-02;  факс: 0038 032 261-60-48;  
e-адреса: kyrylych@franko.lviv.ua 

Дніпропетровський національний університет  ім. О. Гончара  www.dnu.dp.ua 
тел.:  0038 056 374-98-00;  0038 056 374-98-42; факс:  0038 056 374-98-41 
Відповідальна особа: Михайло Дяченко, проректор з науково-педагогічної роботи 
Контакти: 
тел.: (+38 056) 374-98-00; факс:  +38 056 374-98-41;  e-адреса:  vice-rector@dnu.dp.ua 
Web-site проекту:    www.lnu.edu.ua/tempus, http://www.iliauni.edu.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=969 
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DIMTEGU 

Development and Introduction of Multilingual 
Teacher Education Programs at Universities of 

Georgia and Ukraine 
530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR  

Project acronym:  « DIMTEGU » 

Multi-countrty Joint Project                                                   Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                                Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  1 036 016,80 

Target group: students, graduates, doctoral students and university lecturers, teachers of 
schools and colleges 
Grant holder:  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia 

Coordinator: Mzia Tsereteli, Full Professor, 
Doctor of Psychological Sciences,  
Contacts: tel: +995 5 77 53 37 53 
fax: +995 32225107 
e-mail:  mziatsereteli@yahoo.com 

General Manager of the Project:  
Mzia Tsereteli, Full Professor, Doctor of 
Psychological Sciences,  
Contacts: tel: +995 5 77 53 37 53, 
fax: +995 32225107 
e-mail:  mziatsereteli@yahoo.com 

Partnership: 
 Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University, Tbilisi, Georgia  
 Illia State University, Tbilisi, Georgia  
 Center for Civil Integration and  Inter-

Ethnic Relations,  Tbilisi,   Georgia 
 Akhaltsikhe  State Educational University,  

Akhaltsikhe,  Georgia 
 Akhalkalaki Higher  Educational 

Institution College , Akhalkalaki ,  Georgia 
 Frankfurt Johann Wolfgang Goethe 

Universität, Frankfurt, Germany  
 

 Freiburg Pädagogische Hochschule,  
Freiburg, Germany  

 Vilnius University,  Vilnius,  Lithuania  
 University of Latvia, Riga, Latvia 
 Ivan Franko National University of Lviv,  

Ukraine 
 Crimean University for the Humanities, 

Yalta, Ukraine 
 Oles Honchar Dnipropetrovsk  National 

University,  Ukraine 

Project goals and objectives:  
  Implementation of modern Master programs on multilingual education. 
 Approbation and accreditation of these programs, the development of new courses as well 

as curricula and modules for Masters programs. 
 To increase the professional level university teaching staff, colleges and schools teaching 

staff. 
 Interaction of consortium members, establishing of close ties between higher educational 

institutions in the partner countries. 
Activities: 
 To review, analyze and update the curriculum modules of   Master  program. 
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 To development new modern curricula,  to develop  programs and modules of multilingual 
education according to the Bologna process.  

 To prepare a set of curricula and modules materials for accreditation on institutional and 
national level. 

 To develop, translate, publish and purchase new training materials, courses and course-
books. 

 To prepare a set of documentation to purchase technical equipment for educational 
establishments. 

 To conduct training in order to improve the professional level of teachers using the 
innovative teaching methods in the frameworks of new curricula and modules. 

 To implement the publication of on-line journals, to create a Moodle platform and web-sites.  
 To organize pilot students training following new curricula and modules. 
 To organization   interactive training   within the partnership members. 
 To set up quality project control (including monitoring), to submit  the pilot results at the 

final conference. 
Expected results:  

I. To update the current Master curricula of Multilingual education. 
II. To develop new curricula and programs of multilingual education,   to represent them   on 

the level  of the Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine and obtain  the 
accreditation, to test these programs with a group of students, to organize training of 400 
teachers, to publish 12 journals «Bilingual Education». 

III. To present methodology and modern methods of teaching using the new curricula to  the  
teachers from partner countries. 

IV. Implementation of the Moodle platform developed in the frameworks of the project. 
V. Dissemination of project results. 

Partners from Ukraine: 
Crimean University for the Humanities,         
http://www.cshi.crimea.edu/index.php/en/ 
tel.: 00380654 32 30 13;  00380654 32 76 22;    
fax:  00380654 32 30 13 
Responsible person: 
Felix Shteinbuk, Professor Doctor of 
linguistics,  Director of Institute of 
Languages, History and Arts 
Contacts:  tel.:  00380654235365;    
fax:   00380654235365; e-mail: ifim-kgu@i.ua 

Ivan Franko National University of Lviv,         
wwwfranko.lviv.ua 
tel.: 00380322394194;  fax:  0038 032 261-60-48 
Responsible person: 
Volodymyr Kyrylych, Dr. Professor,  Vice-
Rector for Research and Pedagogics 
Contacts: tel.: 0038 032 260-34-02;   
fax:   0038 032 261-60-48; e-mail:  
kyrylych@franko.lviv.ua 

Oles Honchar Dnipropetrovsk  National University,    www.dnu.dp.ua  
tel.:  0038 056 374-98-00;  0038 056 374-98-42; fax:  0038 056 374-98-41 
Responsible person: 
Mikhail Dyachenko, Professor, vice-rector in international cooperation 
Contacts:  tel.: (+38 056) 374-98-00; fax:  +38 056 374-98-41;  e-mail:  vice-rector@dnu.dp.ua 

Project web-site:  www.lnu.edu.ua/tempus, 
http://www.iliauni.edu.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=969 
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Європейська політика сусідства:  
право та належне врядування 

530391-TEMPUS-1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR 

Коротка назва проекту:   EUNEG 

Багатонаціональний спільний проект     Пріоритет – Модернізація навчальних програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 15 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄС:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  935,709.43 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, посадовці 
органів місцевого самоврядування. 
Отримувач гранту: Університет Марібору, Словенія  

Координатор:  
Проф. Сільво Деветак,  
Голова Департаменту Міжнародного Права і 
Міжнародних Відносин, 
Юридичний факультет 
Контакти: 
тел.: 00386 2 25 04 253 
e-адреса: devetak@uni-mb.si  

Генеральний менеджер проекту: 
Проф. Сільво Деветак,  
Голова Департаменту Міжнародного 
Права і Міжнародних Відносин, 
Юридичний факультет 
Контакти: 
тел.: 00386 2 25 04 253 
e-адреса: devetak@uni-mb.si 

Партнерство:  
 Університет Марібору, юридичний 

факультет, Марібор, Словенія  
 Інститут етнічних та регіональних 

досліджень, Марібор, Словенія  
 Європейський центр етнічних, 

релігійних, регіональних та соціологічних 
досліджень Університету Марібору, 
Марібор, Словенія 

 Європейський університет Віадріна, 
юридичний факультет, Франкфурт-на-
Одері, Німеччина 

 Університет Трієсту, факультет 
політичних наук, Трієст, Італія 

 Університет Бабес-Болай, факультет 
європейських студій, Клуж-Напока, 
Румунія 

 Державний університет – Вища школа 
економіки, Москва, Росія 

 Нижегородський державний 
університет імені М. І. Лобачевського, 

 Поволзька академія державної служби 
імені Петра Столипіна, Росія  

 Російська академія національної 
економіки та державного управління 
при Президенті Росії, Москва, Росія 

 Торгово-промислова палата, Саратов, 
Росія 

 Комратський державний університет, 
Комрат, Молдова 

 Міжнародний інститут менеджменту 
«IMI-NOVA», Кишинів, Молдова 

 Асоціація етнічних та регіональних 
досліджень, Кишинів, Молдова  

 Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, юридичний 
факультет, Київ, Україна 

 Львівський національний університет 
імені Івана Франка, юридичний 
факультет, Львів, Україна 

 Одеський національний університет 
імені І. І. Мечнікова, Одеса, Україна  
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Нижній Новгород, Росія  

Мета та завдання проекту:  
 Підготовка спеціалістів для подальшого розвитку країн-партнерів TEMPUS, у т. ч. 

шляхом їхньої співпраці з ЄС. 
 Підтримка реформ вищої освіти у цих країнах з урахуванням змін, що відбуваються у 

ЄС відповідно до Стратегії розумного, сталого та всеохоплюючого розвитку – Europe 
2020, Стратегічних засад європейської співпраці в освіті та підготовці фахівців (ET 
2020) та Болонського процесу. 

 Проект матиме вплив на покращення співпраці країн-партнерів з ЄС та сприятиме 
створенню європейського освітнього простору. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Створення спільних навчальних планів, програм та допоміжних елементів, необхідних 

для навчання, що буде організоване у 8 університетах Молдови, Росії та України. У 
проекті також візьмуть участь Університет Марібору (Словенія), що виступає 
координатором, та університети з Італії, Німеччини, Румунії. Розробка 4-х нових 
загальних навчальних планів і 5-ти модулів з інтегрованою інфраструктурною 
підтримкою (лабораторії, комп’ютери тощо) .  

  Магістерська програма: 9 обов’язкових курсів та 2 модулі, що включають по три 
курси на вибір, за двома спеціалізаціями. Ці 15 курсів охоплюють правові аспекти 1) 
інтеграції ЄС, 2) зовнішніх політичних, економічних зносин ЄС, безпеки, 
Європейської політики сусідства та Східного партнерства, 3) співпраці ЄС з країнами-
партнерами, 4) належного управління, 5) демократії, 6) усунення дискримінації та 7) 
прав людини. 

 Підготовка комплекту навчальних планів і модулів до акредитації на 
університетському і національному рівнях. 

 Розроблення, публікація, закупівля нових навчальних матеріалів, курсів, посібників. 
 Підготовка пакету документації для закупівлі обладнання для лабораторій і 

комп’ютерних класів. 
 Проведення для викладачів тренінгів з методології в рамках змісту нових навчальних 

планів і модулів. 
 Організація і проведення тренінгів для працівників (наставників) партнерських 

підприємств, відповідальних за роботу з студентами-стажерами. 
 Пілотне навчання студентів за новими навчальними планами і модулями. 
 Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту. 
Очікувані результати: 

I.  Навчальні плани та програми; 
II.  Оновлені навчальні матеріали та сучасна методологія, що передбачають 

проведення досліджень та активне залучення студентів;  
III. Освічений та підготовлений академічний та адміністративний персонал; 
IV. Започаткування інституційної співпраці університетів з країн ЄС та країн-

партнерів, що включатиме обміни викладачів та студентів; оснащення та розвиток 
знань про методи навчання, що передбачають використання комп’ютерної техніки; 

V.  Відповідна література та створення бібліотек EUNEG; 
VI. Впровадження внутрішнього та зовнішнього контролю якості; 

VII. Поширення результатів, отриманих в результаті здійснення проекту; 
VIII. Забезпечення сталості та примноження результатів проекту; 
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IX. Ефективна модель управління в рамках даної регіональної програми, що 
включатиме відповідні ресурси 12 академічних та 5 інших членів консорціуму, 
створеного для реалізації проекту. 

Координатор проекту від України:  
Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка 
www.univ.kiev.ua  
тел.: 00380 44 239 31 86; 00380 44 239 33 33, факс: 00380 44 239 32 37 
e-mail: stationery@univ.kiev.ua  
Відповідальні особи: 
Носік Юрій Володимирович 
декан факультету для навчання іноземних студентів, кандидат юридичних наук, доцент 
тел.: 00380 44 239 31 12, e-mail: yuriy.nosik@gmail.com, web: http://nosik.org 
Полякова Анна Володимирівна 
викладач англійської мови, юридичний факультет, кафедра іноземних мов 
тел.: 00380 44 239 31 55, e-mail: ann.kalinina@voliacable.com  
Партнери з України: 

Одеський національний університет 
імені І. І. Мечнікова, Інститут соціальних 
наук Одеса                        www.onu.edu.ua  
тел.: 00380 48 723 52 54 
факс: 00380 48 723 35 15 
Відповідальна особа: 
Денис Кузьмін  
доцент кафедри міжнародних відносин 
Інститут соціальних наук 
тел.: 00380 48 268 72 84 
e-mail: denyskuzmin@ukr.net 

Львівський національний університет імені 
Івана Франка, юридичний факультет 
www.franko.lviv.ua  
тел.: 00380 32 261 60 48, факс: 00380 32 239 43 25 
e-mail: press.lnu@gmail.com 
Відповідальна особа: 
Тарас Полянський, к. ю. н., доцент кафедри 
адміністративного і фінансового права, 
юридичний факультет 
тел.: 00380 32 274 00 80,  
e-mail: polianskyi.t@gmail.com 

Web-site проекту:   http://law.univ.kiev.ua/ru/euneg-a-athena 

 

European Neighbourhood Policy:  
Law and Good Governance 

530391-TEMPUS-1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR 

Project acronym:  «EUNEG» 

Multi-country Joint Project                                    Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                             Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount: € 935,709.43 

Target group: students, graduates, teaching/administrative staff; Chambers of Commerce, 
local community administration staff. 
Grant holder: University of Maribor, Slovenia  
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Coordinator:  
Prof.Dr Silvo Devetak 
Head of Department for International  Law and International Relations,  Faculty of Law 
Contacts: tel: +386.2.25 04 253, e-mail: devetak@uni-mb.si 
Partnership: 
 University of Maribor, Slovenia 
 Institute for ethnic and Regional Studies 

(ISCOMET), Maribor, Slovenia 
 European Centre for Ethnic, Regional and 

Sociological Studies of University of 
Maribor( ECERS), Maribor, Slovenia 

 Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 
Romania 

 University of Trieste; Italy 
 Viadrina European University, 

Frankfurt/O; Germany 
 Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration, 
Moscow, Russia 

 Higher School of Economics National 
Research University, Moscow, Russia 

 Lobachevsky State University of Nizhni  

 Novgorod, Nizhni Novgorod, Russia 
  The Chamber of Commerce and Industry 

of Saratov Region, Saratov, Russia 
 P. A. Stolypin Volga Region academy of 

public administration 
 Comrat State University, Comrat, 

Moldova 
 International Institute of Management 

«IMI-NOVA», Chisinau, Moldova 
 Association for Ethnic and Regional 

Studies (ASER), Chisinau, Moldova 
 Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ukraine 
 Ivan Franko National University of L’viv,  

Ukraine 
 Odessa I. I. Mechnikov National 

University, Ukraine 

Project goals and objectives:  
 Elaboration of joint curriculum and syllabuses and of adequate supporting elements for 

the studies, which will be organized at 8 Universities from Moldova, Russia and Ukraine. 
The University of Maribor (Slovenia) as a Coordinator and Universities from Italy, 
Germany and Romania will also take part in the project. 

Activities: 
 Master program: 9 mandatory courses and 2 Modules with 3 optional courses each, as two 

specializations. 15 courses altogether cover legal aspects of: 1) EU integration, 2) EU 
political, economic external relations, security, ENP and EP, 3) EU-TPC cooperation, 4) 
good governance, 5) democracy, 6) elimination of discrimination and 7) human rights. 
Develop four new generic curricula and five modules with integrated support from 
infrastructure (labs and PC pools). 

 Prepare a set of curricula and modules, accredit on institutional /national level. 
 Prepare, publish, and purchase the new teaching materials, handbooks, syllabi. 
 Prepare a set of documentation for labs /PC pools equipment purchase. 
 Retrain the academic teachers in new methodology within the content of new curricula 

and teaching modules. 
 Train the non-academic staff/mentors from partner enterprises/plants for teaching roles 

during the professional student’s training in their companies. 
 Pilot teaching students in new curricula/modules.  
 Master Class on new operation of labs/PC pools. 
 Quality control (including monitoring) of the project. 
Expected results: 
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I. Curricula and syllabuses. 
II. Up-dated teaching material and modern methodology, based on research and active 

engagement of students. 
III. Educated and trained academic and administrative staff. 
IV. Begging of TPCU-EUU institutional cooperation with mobility flows of teachers and 

students. 
V. Equipment and developed knowledge on computer aided teaching methods. 

VI. Relevant literature and developed EUNEG libraries. 
VII. Realized internal and external quality control. 

VIII. Disseminated Project's results. 
IX. Ensured sustainability and multiplication of the Project’s results. 
X. Efficient management pattern of this regional programme, which will include 

corresponding capacities of 12 academic and 5 non-academic members of the Project 
Consortium. 

Project coordinator in Ukraine: 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Law   www.univ.kiev.ua  
phone: 00380 44 239 31 86; 00380 44 239 33 33; fax: 00380 44 239 32 37 
e-mail: stationery@univ.kiev.ua  
Responsible persons:  
Dr. Yuriy Nosik, Associate Professor, Dean of the Faculty for International Students 
Contacts: tel: 00380 44 239 31 12, e-mail: Yuriy.nosik@gmail.com  
Anna Poliakova 
EUNEG Administrative Assistant, Teacher of English, Foreign Languages Department  
Contacts: tel.: 00380 44-239-3155, e-mail: ann.kalinina@voliacable.com  
Partners from Ukraine: 

Odessa I. I. Mechnikov National University 
www.onu.edu.ua   
tel.: 00380 48 723 52 54, fax: 00380 48 723 35 15 
Responsible person:  
Assist. Prof. Denys Kuzmin 
European Studies program coordinator 
Center for International Studies 
Department of International Relations 
Institute of Social Sciences 
Contacts: 
tel: 00380 48 268 72 84, fax: 00380 48 723 35 15,  
e-mail: denyskuzmin@ukr.net 

Ivan Franko National University of Lviv, 
Faculty of Law 
www.franko.lviv.ua  
tel: 00380 32 261 60 48, fax: 00380 32 239 43 25 
e-mail: press.lnu@gmail.com 
Responsible person: 
Ass.Prof. Taras Polianskyi 
Contacts: tel: 0038 032 274 00 80,  
fax: 0038 032 274 03 80,  
e-mail: polianskyi.t@gmail.com  

Project web-site:  http://law.univ.kiev.ua/ru/euneg-a-athena 
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Східне партнерство  
у сфері педагогічних  

інновацій в інклюзивній освіті 
530417-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMHES 

Коротка назва проекту:   «INOVEST»  

Багатонаціональний проект структурних заходів   

                                                                             Пріоритет – Вища освіта та суспільство 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄC:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 482 857,36 

Цільова група: студенти, викладачі, тренери та адміністративний персонал. 

Отримувач гранту: Технологічний інститут Карлсруе, Німеччина  

Координатор:  
Райнер Стіфельхаген  
Професор Технологічного інституту 
Карлсруе, доктор технічних наук  
Контакти:  тел.: 0049 721 608 42760 
е-адреса: rainer.stiefelhagen@kit.edu 

Головний менеджер проекту: 
Бернард Дасселяр 
Контакти:   
тел: 0049 721 608 22051 
факс: 0049 721 608 2020 
е-адреса:  bernhard.dasselaar@kit.edu  

Партнерство: 
 Технологічний інститут Карлсруе, 

Німеччина 
 Університет Аліканте, Іспанія 
 Королівський технологічний інститут, 

Швеція 
 Державний педагогічний університет 

Молдови «Ion Creanga», Республіка 
Молдова 

 Бєльцький державний університет імені 
Алеко Руссо, Республіка Молдова 

 Науковий інститут просвіти, Республіка 
Молдова 

 Міністерство просвіти Республіки 
Молдова 

 Білоруський державний педагогічний 
університет імені М. Танка, Республіка 
Білорусь  

 
 Гомельський державний університет 

імені Ф. Скоріни, Республіка Білорусь 
 Мінський обласний інститут розвитку 

освіти, Республіка Білорусь 
 Міністерство освіти Республіки 

Білорусь 
 Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського, Україна 

 Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова, 
Україна 

 Одеський обласний інститут 
підвищення кваліфікації вчителів, 
Україна 

 Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України 

Мета та завдання проекту:  
 Створити методологічну та освітню бази для розвитку і впровадження 9 нових курсів 

з педагогічних інновацій в інклюзивній освіті для професійної підготовки викладачів 
до жовтня 2015 року, а також подальше удосконалення й підтримка їхнього 
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функціонування в університетах. 
 Створити регіональну мережу прооутерів педагогічних інновацій в інклюзивній 

освіті для підтримки та імплементації інноваційної освіти у країнах-партнерах 
проекту (Білорусії, Україні та Молдові). 

Напрями діяльності за проектом: 
 Аналіз стану імплементації та найкращого досвіду в педагогічних інноваціях в 

інклюзивній освіті та підготовці викладачів у Білорусії, Україні та Молдові. 
 Проведення круглих столів щодо обговорення та розповсюдження методології 

педагогічних інновацій в інклюзивній освіті для шкіл та відповідних тренінгів для 
викладачів.   

 Розробка та публікація посібника щодо педагогічних інновацій в інклюзивній освіті, 
дорожньої мапи щодо імплементації педагогічних інновацій в інклюзивній освіті, 
проведених занять та вимог до професійної підготовки викладачів у Білорусії, Україні 
та Молдові. 

 Підготовка та імплементація тренінгових програм INOVEST. 
 Розробка і публікація программ, курсів і тренінгових матеріалів для професійної 

підготовки викладачів, промоутерів й тих, хто приймає рішення щодо педагогічних 
інновацій в інклюзивній освіті. 

 Імплементація тренінгових курсів з педагогічних інновацій в інклюзивній освіті. 
 Відбір і підготовка промоутерів з педагогічних інновацій в інклюзивній освіті та 

створення регіональної мережі. 
 Розповсюдження матеріалів та результатів проекту. 
 Аккредитація нових тренінгових курсів. 
 Розробка стратегії для INOVEST та мережі промоутерів. 
 Контроль якості проекту. 

Очікувані результати:  
I. Підвищення знань з імплементації педагогічних інновацій в інклюзивній освіті шляхом 
розповсюдження досвіду та поглядів щодо прогресу інноваційної освіти на 
національному та регіональному рівнях. 
II. Публікація довідника щодо педагогічних інновацій в інклюзивній освіті та професійної 
підготовки викладачів. 
III. Створення та запуск програм підготовки викладачів для педагогічних інновацій в 
інклюзивній освіті. 
IV. Розробка та впровадження нової програми та курсів щодо підготовки викладачів. 
V. Розробка регіональної мережі промоутерів педагогічних інновацій в інклюзивній 
освіті. 
Координатор проекту від України:  
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 
http://pdpu.edu.ua/   
тел.: 0038 0487 2340 98;  факс: 0038 0487 3251 03;   e-адреса:  radeva-sv2@yandex.ru 
Відповідальна особа:  
Хаджирадєва Світлана, завідувач кафедри психології 
Контакти: тел.:  0038 048 7325103; моб.: 0038 097 3515 796; e-адреса: radeva-sv2@yandex.ru 
Партнери з України:  
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Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України             http://mon.gov.ua/ 
тел: +38 044 486 7777, факс: +38 044 236 1049, 
e-адреса: bondarenko@mon.gov.ua 
Відповідальна особа:   
Бондаренко Сергій, завідувач сектору 
спеціальної освіти   
Контакти:  
тел.: +38 044 226 2661;  
e-адреса: bondarenko@mon.gov.ua 

Національний педагогічний університет ім. 
М.П.Драгоманова http://www.npu.edu.ua 
тел.: +38 044 234-11-08, факс: +380442341108, 
e-адреса: shef-npu@ukr.net 
Відповідальна особа:  
Дікова-Фаворська Олена, професор кафедри 
соціології 
Контакти:  
моб.: +380664457135;  
e-адреса: favorska@gmail.com 

Одеський обласний інститут підвищення кваліфікації вчителів                                    
тел.: +38 048 7223487, факс: +38 048 7280932, e-адреса: scheff44@gmail.com 
Відповідальна особа: 
Задорожна Любов, заступник директора 
Шеффер Анатолій, начальник відділу освіти дітей із особливими потребами 
Контакти:  
тел: +38 048 7312660, моб.: 0038 0636961160; e-адреса: scheff44@gmail.com 
Web-site проекту:   www.npu.edu.ua  

 

 

Eastern Partnership in Pedagogical Innovations  
in Inclusive Education 

530417-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMHES 

Project acronym:  «INOVEST» 

Multi-country Structural Measures Project                   Priority – Higher Education and Society 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                               Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  1 482 857,36 

Target group: students, teachers, trainees, administrative and other non-teaching staff. 

Grant holder:  Karlsruhe Institute of Technology, Germany 

Coordinator:  
Stiefelhagen Rainer , Professor, Doctor of 
Engineering, Head of Department  
Contacts: tel: 0049 721 608 42760 
fax: 0049 721 608 2020 
e-mail: rainer.stiefelhagen@kit.edu 

General Manager of the Project:  
Mr. Dasselaar Bernhard 
Contacts:  
tel: 0049 721 608 22051, 
fax: 0049 721 608 2020, 
e-mail: bernhard.dasselaar@kit.edu 

Partnership: 
 Karlsruhe Institute of Technology, 

Germany 
 University of Alicante, Spain 
 Royal Institute of Technology, Sweden 

 The Gomel State University, Belarus 
 The Minsk Institute for Education 

Development, Belarus 
 Ushynsky South Ukrainian National 

Pedagogical University, Ukraine  
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 The «Ion Creanga» State Pedagogical 
University, Moldova, Republic Of 

 Balti State University «A.Russo», Moldova 
 Institute of Continuing Education, 

Moldova, Republic Of 
 The Belarusian State Pedagogical 

University, Belarus 

 National Pedagogical Dragomanov 
University, Ukraine 

 Odesa Regional In-Service Teacher Training 
Institute, Ukraine 

 Ministry of Education Belarus 
 The Ministry of Education and Science, 

Youth and Sport of Ukraine 
 Ministry of Education of Moldova  

Project goals and objectives:  
 To create a methodological and educational framework for the development and 

implementation of at least 9 new professional teachers’ training Courses in Pedagogical 
Innovations in Inclusive Education by October 2015 and its further development and 
sustainable functioning within universities structures. 

 To create a regional network of promoters of Pedagogical Innovations in Inclusive Education 
for the support and implementation of innovative education in the project partner countries 
(Belarus, Ukraine and Moldova). 

Activities: 
 Analysis of the state of implementation and best practices in Pedagogical Innovations in 

Inclusive Education and teachers training in Belarus, Ukraine and Moldova. 
 Stakeholders round tables for the discussion and promotion of the methodology of 

Pedagogical Innovations in Inclusive Education at schools and related teachers trainings. 
 Development and publication of a guide on Pedagogical Innovations in Inclusive Education, 

a road map for the implementation of Pedagogical Innovations in Inclusive Education, 
lessons learned from the project and requirements for professional teachers training in 
Belarus, Ukraine and Moldova. 

 Preparation and implementation of the INOVEST training programmes.  
 Development and publication of curricula, courses and training materials for professional 

training of teachers, promoters and decision makers in Pedagogical Innovations in Inclusive 
Education. 

 Implementation of continuing training courses in Pedagogical Innovations in Inclusive 
Education. 

 Selection and training of promoters in Pedagogical Innovations in Inclusive Education and 
set up of a regional network. 

 Dissemination materials and results. 
 Accreditation of new training courses. 
 Development the strategy for INOVEST and the promoters network. 
 Quality control of the project. 
Expected results:  

I. Increased knowledge on the implementation of Pedagogical Innovations in Inclusive 
Education through sharing of experiences and visions on the progress of innovative 
education at national and regional levels. 

II. Publication of a resource guide on Pedagogical Innovations in Inclusive Education and 
professional teachers training. 

III. Establishment and launch of the Teacher Training programmes for Pedagogical 
Innovations in Inclusive Education. 

IV. Development and implementation of new curricula and courses for Teacher Training. 
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V. Development of a regional network of promoters of Pedagogical Innovations in Inclusive 
Education. 

Project coordinator in Ukraine:  
Ushynsky South Ukrainian National Pedagogical  University                       http://pdpu.edu.ua/  
tel.: 0038 0487 2340 98,  fax: 0038 0487 3251 03,   e-mail:  radeva-sv2@yandex.ru 
Responsible person:  
Prof. Svitlana Khadzhyradieva, Head of department  
Contacts: tel: 0038 048 7325103; mobile: 0038 097 3515 796; e-mail: radeva-sv2@yandex.ru 

Partners from Ukraine: 

The Ministry of Education and Science, Youth 
and Sport of Ukraine  http://mon.gov.ua/ 
 tel.: 0038 044 486 7777, fax: 0038 044 236 1049, 
e-mail: bondarenko@mon.gov.ua 
Responsible person:  
Mr. Sergiy Bondarenko,  
Head of Special Education Department  
Contacts: 
tel.: 0038 044 226 2661;  
e-mail: bondarenko@mon.gov.ua 

National Pedagogical Dragomanov University                                   
http://www.npu.edu.ua 
 tel.: 0038 044 234-11-08, fax: 0038 044 2341108,  
e-mail: shef-npu@ukr.net 
Responsible person:  
Prof. Elena Dikova-Favorskaia,  
Head of Department 
Contacts: 
mobile: 00380664457135;  
e-mail: favorska@gmail.com 

Odesa Regional In-Service Teacher Training Institute                                    
 tel.: 0038 048 7223487, fax: 0038 048 7280932, e-mail: scheff44@gmail.com 
Responsible person:  
Ms. Liubov Zadorozhna, Deputy Director 
Prof. Anatolii Sheffer, Head of Department of Education of Children whith SEN 
Contacts: 
tel.: 0038 048 7312660, mobile: 0038 0636961160; e-mail: scheff44@gmail.com 
Project web-site:  www.npu.edu.ua 
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INNOLAB 

Інноваційні лабораторії: використання 
відкритих інноваційних навчальних платформ 

та дослідницької діяльності в освіті  
для підприємств з метою розширення участі  
та інноваційного потенціалу університетів  

в постсоціалістичних суспільствах 
530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES 

Коротка назва проекту:   «INNOLAB»  

Багатонаціональний спільний проект        Пріоритет – Вища освіта і суспільство 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2010 – 14 жовтня 2013   

Програма фінансування ЄС:            
                                              Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства  
Сума гранту програми Темпус:   €  775 860,35 

Цільова група: науковці, високопосадовці, що пов’язані з наукою та освітою, студенти, 
підприємства, політики. 
Отримувач гранту: Бредфордський університет, Сполучене Королівство 

Координатор: Христос Калантарідіс 
професор, доктор філософії, керівник лабораторії «підприємства та інновації» 
Контакти:  тел.: 0044(0)1274 234318 ;  факс: 0044(0)1274 234405 
е-адреса:  c.kalantaridis@bradford.ac.uk  
Партнерство: 
 Бредфордський Університет, Бредфорд, 

Великобританія  
 Університет Аристотеля в Салоніках - 

URENIO досліджень, Греція 
 Талліннський технічний університет, 

Таллінн, Естонія  
 Гродненський державний університет 

імені Янки Купали, Гродно, Білорусь 
 Полоцький державний університет, 

Наваполацьк, Білорусь 

 Ужгородський національний 
університет, Україна 

 Національний університет «Києво-
Могилянська академія», Україна 

 Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 
Україна 

 Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України, Україна 

 Благодійна фундація «Бізнес-
інкубатор» Тернопільщини, Тернопіль, 
Україна  

Мета та завдання проекту:  
 Об'єднати практику і дієві дослідження відкритих інноваційних навчальних 

платформ в освіті для підприємств з метою створення п'яти інноваційних 
лабораторій. 

 Вбудувати інноваційні лабораторії в ядро регіональної екосистеми інновацій та 
комунікувати з визначеними фірмами. 

 Інтегрувати інноваційні лабораторії в основні університетські заходи (зокрема, 
навчальні програми), шляхом застосування передових досягнень для довгострокового 
розвитку. 

 Забезпечити ефективну координацію і максимальне розповсюдження результатів в 
Білорусі, Україні та інших країнах Східного сусідства. 
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Напрями діяльності за проектом: 
 проведення інтерв'ю з ключовими керівниками в університетах з метою розуміння 

існуючої взаємодії з практикою інновацій; 
 проведення інтерв'ю з інноваційними підприємствами з метою розуміння існуючої 

практики інновацій (з позицій перспектив бізнесу) і внеску університетів; 
 огляд світової літератури з метою охоплення кращого досвіду взаємодії з практикою 

інновацій; 
 проведення ознайомчих поїздок у Великобританію, Грецію та Естонію з метою 

вивчення їх досвіду  взаємодії з практикою інновацій; 
 синтез результатів в цілях розробки загальної концепції; 
 розробка концепції інноваційних лабораторій, що буде узгоджена з особливостями 

України та Білорусії; 
 розробка і популяція регіональної інноваційної платформи по управлінню 

екосистемою в усіх українських та білоруських університетах-партнерах; 
 створення п’яти інноваційних лабораторій, що будуть вбудовані в навчальні 

програми; 
 розробка відповідних навчальних і допоміжних матеріалів для підтримки 

інноваційних лабораторій; 
 пілотні інноваційні лабораторії в усіх українських та білоруських університетах-

партнерах; 
 поширення щомісячних бюлетенів для студентів в білоруських і українських 

університетах-партнерах; 
 обговорення результатів на міжнародній конференції в Україні; 
 розробка веб-сайту проекту. 

Очікувані результати:  
I. Створення сітки з п’яти інноваційних лабораторій, що буде частиною бакалаврських 
навчальних програм та регіональних інноваційних екосистем. 
II. Інтегрування інноваційних лабораторій в основні університетські заходи (зокрема, 
навчальні програми), шляхом застосування передових досягнень для довгострокового 
розвитку. 
III. Отримання первинних статистичних даних для університетських досліджень. 
IV. Підсилення трикутника «Освіта-наука-інновації». 
V. Розповсюдження результатів проекту. 
Координатор проекту від України:  
Ужгородський національний університет  http://www.univ.uzhgorod.ua/  
тел.: +380 (312) 612313;  факс: +38 (0312) 64-34-36; e-адреса:  adm@univ.uzhgorod.ua 
Відповідальна особа: Слава Світлана, к.е.н, професор  
Контакти: тел.:  +38 (0312) 61-23-13; моб. 0667032281, тел/факс: +38 (0312) 64-34-36;  
e-адреса: svitlanaslv@gmail.com  
Партнери з України: 
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Національний університет «Києво-
Могилянська академія»  
http://www.ukma.kiev.ua/ 
Відповідальна особа:  
Бажал Юрій, д.е.н., професор, зав.каф. 
Контакти:  моб. 00380503580712,   
e-адреса: bazhal@ukma.kiev.ua 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»    
http://www.kpi.kharkov.ua/en/ 
Відповідальна особа:  
Кравець Валерійк.т.н., професор, проректор 
Контакти:  тел: 00380(057) 706 32 16 
e-адреса: vak@kpi.kharkov.ua 

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України  
http://www.iitzo.gov.ua/ 
тел: 00380444178187 
vchena_radaiitzo@mail.ru 
Відповідальна особа:  
Левківський Казимир, к.іст.н., 
професор, заступник директора 
Контакти:   
тел: 0038044 4255256; ф.: 00380444178181 
e-адреса: vchena_radaiitzo@mail.ru 

Благодійна фундація «Бізнес-інкубатор» 
Тернопільщини, Тернопіль 
http://www.novekolo.info/en/organisations/sup
port/incubators 
tel.: 0038 0352 252443,  fax: 0038 0352 525475,   e-
mail:  ibakushevycg@gmail.com 
Відповідальна особа:  
Іванна Бакушевич, директор 
Контакти:   
тел: +38 0677940830, +38 0352 252443;  
e-адреса: ibakushevycg@gmail.com 

Web-site проекту:   www.univ.uzhgorod.ua/ 

 

INNOLAB 

Innovation Laboratories:  
Using an Open Innovation Learning Platform & 

Action Research in Enterprise Education in Order 
to Enhance the Engagement  

& Innovative Capabilities of Universities  
in Post-Socialist Societies 

530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES 
Project acronym:  «INNOLAB» 

Multi-country Joint Project                         Priority – Higher Education and Society 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2014 

EU funding instrument:  
                              Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument  
Tempus grant  amount:    €  775 860,35 

Target group: academics, senior academic officials, students, enterprises, policymakers. 

Grant holder:  University of Bradford, United Kingdom 

Coordinator: Christos Kalantaridis, Professor, PhD, Head, Enterprise & Innovation Lab  
Contacts: tel: +44(0)1274 234318; fax: +44(0)1274 234405l ; e-mail:  c.kalantaridis@bradford.ac.uk 

Partnership: 
 University of Bradford, United Kingdom 
 Tallinn University of Technology, Tallinn, 

Estonia  

 Uzhhorod National University, Ukraine  
 National University of «Kyiv-Mohyla 

Academy», Ukraine 
 National Technical University «Kharkiv 
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 Aristotle University of Thessaloniki - 
URENIO Research, Greece 

 Yanka Kupala State University of Grodno, 
Belarus 

 Polotsk State University, Navapolatsk, 
Belarus 

Polytechnic Institute», Ukraine 
 Ministry of Education and Science, 

Ukraine 
 Charitable Foundation Business Incubator 

of Ternopil, Ukraine 

Project goals and objectives:  
 Combine open innovation learning platform practice & action research in enterprise 

education in order to develop five innovation laboratories. 
 Embed innovation laboratories at the heart of regional innovation ecosystems & 

communicate with the firms defined. 
 Integrate innovation labs in mainstream university activities (particularly curricula),  

through the development of cutting edge content, for long-term sustainability; 
 Ensure effective coordination, & maximum dissemination of outputs in Belarus, Ukraine & 

other Eastern Neighbourhood countries (ENCs). 
Activities: 
 Conduct interviews with key university managers with the aim of understanding existing 

engagement & innovation practice. 
 Conduct interviews with innovative enterprises with the aim of understanding existing 

innovation practice (through a business perspective) & the contribution of Universities.  
 Review the international literature in order to capture best practice engagement & 

innovation practice. 
 Conduct study visits to the UK, Greece and Estonia in order to learn from their engagement 

& innovation practices. 
 Synthesise results in order to develop generic concept. 
 Develop innovation laboratories concept that is relevant to the specific conditions of 

Ukraine and Belarus. 
 Develop and populate regional innovation ecosystem management platform in all 

Ukrainian and Belarusian HEI partners. 
 Create five innovation laboratories that are embedded in the curriculum. 
 Develop appropriate teaching & support material to support the innovation laboratories. 
 Pilot innovation laboratories in all HEI partners in Ukraine and Belarus. 
 Undertake internal and external evaluation of the project. 
 Distribute a summary project report to key informants & enterprises surveyed, & those 

included in databases. 
 Distribute monthly newsletters to students in Belarusian & Ukrainian partner Universities. 
 Discuss results with an international conference in Ukraine. 
 Develop project website. 
Expected results:  
I. Develop a network of five innovation laboratories that will be part of undergraduate 

curricula, & regional innovation ecosystems. 
II. Integrate innovation labs in mainstream university activities (particularly curricula) 

through the development of cutting edge content, for long-term sustainability. 
III. Receive primary data for academic research. 
IV. Reinforce the triangle 'education-research-innovation'. 
V. Dissemination of project results. 
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Project coordinator in Ukraine:  
Uzhhorod National University    http://www.univ.uzhgorod.ua/  
tel.: +380 (312) 23 42 02,  fax: +380 (312) 23 33 41,   e-mail:  adm@univ.uzhgorod.ua 
Responsible person: Professor Svitlana Slava  
Contacts:  tel: +38 (0312) 61-23-13; tel/fax: +38 (0312) 64-34-36; e-mail: svitlanaslv@gmail.com  

Partners from Ukraine: 

National University of «Kyiv-Mohyla 
Academy», Ukraine 
http://www.ukma.kiev.ua/ 
tel.: +380 (44) 425 60 42  
Responsible person:  
Professor  Yurii Bazhal 
Contacts:  cell 0038 0503580712 
 e-mail: bazhal@ukma.kiev.ua 

National Technical University «Kharkiv 
Polytechnic Institute», Ukraine 
http://www.kpi.kharkov.ua/en/ 
tel.:00380(57)7001564,email:vak@kpi.kharkov.ua 
Responsible person: Professor Valeriy Kravets 
Contacts:   
tel: 00380(057) 706 32 16; fax: 0038 057 707 66 01; 
e-mail: vak@kpi.kharkov.ua 

Ministry of Education and Science, Kyiv, 
Ukraine, Institute for Innovation 
Technologies & Content of Education 
http://www.iitzo.gov.ua/ 
tel.: 0038044  4178187,  fax: 0038044  4178181,   
e-mail:  vchena_radaiitzo@mail.ru 
Responsible person:  
Professor Kazymyr Levkivsky 
Contacts:   
tel: 0038044  4255256; /fax: 0038044  4178181; 
e-mail: vchena_radaiitzo@mail.ru 

Charitable Foundation Business Incubator of 
Ternopil, Ternopil, Ukraine 
http://www.novekolo.info/en/organisations/sup
port/incubators 
tel.: 0038 0352 252443,  fax: 0038 0352 525475,    
e-mail:  ibakushevycg@gmail.com 
Responsible person:  
Professor Ivanna Bakushevych 
Contacts:  tel: 0038 0677940830, 00380352252443; 
tel/fax: 0038 0352 525475;  
e-mail: ibakushevycg@gmail.com 

Project web-site:  www.univ.uzhgorod.ua/ 
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Сприяння життєздатним  

та автономним системам вищої освіти  
у регіоні Східного сусідства 

530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR 

Коротка назва проекту:   «ATHENA»  

Багатонаціональний спільний проект 
                                                             Пріоритет – Реформа університетського врядування 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015  

Програма фінансування ЄC:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1,191, 277.00 

Цільова група: керівництво і професорсько-викладацький склад вищих навчальних 
закладів 
Отримувач гранту: Асоціація Європейських Університетів (Бельгія) 

Координатор: Томас Естерманн, Керівник підрозділу управління, автономії та 
фінансування Контакти: тел.: 00 322 743 1146; e-mail: thomas.estermann@eua.be 

Партнерство: 
 Університет Коїмбри, Португалія 
 Політехнічний Інститут Коїмбри, 

Португалія 
 Університет Хельсінки, Фінляндія 
 Гаага-Хелія Університет Прикладних 

Наук, Фінляндія 
 Університет Амстердаму, Нідерланди 
 Академія економічних досліджень 

Молдови - регіональний координатор 
 Вільний Міжнародний Університет 

Молдови 
 Державний Університет Кагула «B.P. 

Hasdeu», Молдова  
 Національна спілка ректорів Молдови 
 Міністерство освіти Республіки Молдова  
 Єреванський державний університет  
 Гаварський державний університет  

 Спілка ректорів державних 
університетів Вірменії  

 Міністерство освіти і науки Республіки 
Вірменія 

 Державний технічний університет 
Вірменії 

 Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Україна  

 Донецький національний університет 
 Одеський національний університет 

імені І.І. Мечнікова, Україна  
 Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, Луцьк 
 Спілка ректорів вищих навчальних 

закладів України  
 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України  

Мета та завдання проекту:  
Зробити внесок у розвиток та реформування систем вищої освіти у сусідніх зі сходу 
партнерських країнах (Вірменія, Молдова та Україна), а також покращити їх якість і 
відповідність та посилити їх конвергенцію з розробками ЄС. Як структурний захід, 
проект сплановано таким чином, щоб підтримати процеси структурного реформування 
та розробку стратегічних напрямків на національних рівнях.  
Спираючись на всебічну оцінку конкретних потреб системи, ATHENA буде: 
 сприяти використанню успішного досвіду для просування достатнього і ефективного 
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реформування управління та фінансування; 
 пропагувати підходи «включення» до реформування управління та фінансування, що 

долучають вищі навчальні заклади, неурядові організації та інших гравців у сфері 
вищої освіти; 

 вибудовувати можливості університетів в партнерських країнах для модернізації 
управління фінансовими та людськими ресурсами. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Перший рік: зосередитись на дослідженнях (збирання даних та аналіз ситуацій в 

самоуправлінні університету та фінансування в партнерських країнах) і на 
започаткуванні політики діалогу щодо цих питань (організація семінарів для 
обговорення даних тем, створення проектів щодо політики інструкцій). 

 Другий рік: зосередження на пошуку потенційних університетів-партнерів та 
політиці діалогу між публічною владою у східних країнах (ENPI) та країнах 
Євросоюзу (EU) (організація учбових візитів, складання проектів інструкцій)  

 Третій рік: зосередження на політиці розвитку та регіональному бенчмаркінгу. 
Розповсюдження інформації щодо проекту та політики інструкцій за допомогою 
поширених публікацій.  

Очікувані результати:  
I. Зібрано дані та проаналізовано ситуацію в самоуправлінні університетів і 

фінансуванні вищої освіти та визначено пріоритети для кожної країни-партнера. 
II. Розпочато політичний діалог з інституціональної та фінансової автономії у кожній 

партнерській країні. 
III. Впровадження нових практик адміністрацією університетів. 
IV. Вдосконалення умов для розширення автономії та запровадження більш ефективних 

механізмів підзвітності вищих навчальних закладів країн-партнерів. 
Координатор проекту від України:  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка ww.univ.kiev.ua 
тел.: 0038 044 2393182, факс: 0038 044 2393100, е-адреса: umz@univ.kiev.ua  
Відповідальні особи:  
Трубчанінова Тетяна Анатоліївна, к.ф.н., доцент, національний координатор проекту,  
в.о. завідувача кафедрою іноземних мов юридичного факультету 
Контакти: 
 тел.: 00380 44 239 3155, е-адреса:  tatrubchaninova@gmail.com 
Білоус Світлана, керівник групи відділу міжнародного співробітництва, викладач 
кафедри іноземних мов юридичного факультету 
Контакти: тел./факс:  00380 44 239 3150, е-адреса: svetabelous@yahoo.com 
Партнери з України: 

Одеський національний університет імені І. 
І. Мечнікова, Інститут соціальних наук 
www.onu.edu.ua  
тел.:  0038 048723 52 54; факс: 00380487233515 
Відповідальна особа: 
Кузьмін Денис, доцент кафедри 
міжнародних відносин 
Інститут соціальних наук 

Cхідноєвропейськй національний 
університет імені Лесі Українки 
www.vnu.edu.ua 
тел.:  0038 0332 720123; факс: 00380332 720123 
е-адреса:: post@univer.lutsk.ua 
Відповідальна особа: 
Засєкіна Лариса Володимирівна, професор, 
завідувач кафедри загальної та соціальної 
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Контакти: 
тел.:  00380 48 268 72 84 
е-адреса: denyskuzmin@ukr.net   

психології  
Контакти: тел.:  0038 033 2249001 
е-адреса: lora-zasyekina@mail.ru 

Донецький національний університет, 
Донецьк  www.donnu.edu.ua 
тел.:  0038 062 3044108 
факс: 0038 062 3340530 
е-адреса: rector@donnu.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Власова Тетяна Валентинівна, к.е.н., доцент, 
начальник відділу міжнародного 
співробітництва 
Контакти: тел./факс: 0038 062 335 44 96 
е-адреса: tanya.vlasova@sunderland.ac.uk 

Міністерство освіти, молоді та спорту 
України 
www.mon.gov.ua 
тел.:  0038 044 4862442 
е-адреса: ministry@mon.gov.ua 
Відповідальна особа: 
Котова Ольга Геральдівна, управління 
міжнародного співробітництва  
Контакти: 
тел.:  0038 044 4813277,  
е-адреса: o_kotova@mon.gov.ua 

Cпілка ректорів вищих навчальних закладів України  www.vnz.univ.kiev.ua 
тел./факс: 0038 044 2393152, е-адреса: eni_rect@univ.kiev.ua  
Відповідальна особа: 
Олександр Комаренко, доцент, директор міжнародних програм, заступник декана з 
наукової роботи історичного факультету КНУТШ 
Контакти: тел.:  0038 044 2340971, е-адреса: alexkom@univ.kiev.ua 
Web-site проекту:    http://law.univ.kiev.ua/ru/euneg-a-athena,  http://www.eua.be/athena.aspx 

 
 

 

Fostering Sustainable and Autonomous 
Higher Education Systems 

in the Eastern Neighboring Area 
530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR 

Project acronym:  «ATHENA» 

Multi-country Structural Measures Project                       Priority - Governance Reform 
 
Project duration: 15 October 2012 to 14 October 2015  

EU funding instrument:  
                               Interregional Program European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  1,191,277.00 

Target group: Authorities, administration, academics of Higher Educational Establishments 

Grant holder: European University Association, Belgium 

Coordinator: Thomas Estermann, Head of Governance, Autonomy and Funding Unit  
Contacts: phone: 003227431146, fax: 003222305751, e-mail: thomas.estermann@eua.be  

Partnership: 
 University of Coimbra, Portugal 
 Polytechnic Institute of Coimbra, 

Portugal 
 University of Helsinki, Finland 

 Yerevan State University 
 Gavar State University 
 State Engineering University of Armenia 
 State Universities Rectors Council of 

Armenia 
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 Haaga-Helia University of Applied 
Science, Finland 

 University of Amsterdam, the 
Netherlands 

 Academy of Economic Studies of 
Moldova 

 Free International University of Moldova  
 Cahul state university «B. P. Hasdeu»  
 National Rectors’  Council of Moldova  
 Ministry of Education of the Republic of 

Moldova 

 Republic of Armenia Ministry of 
Education and Science 

 Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, Ukraine 

 Donetsk National University , Ukraine 
 Odessa I.I. Mechnikov national university 
  Lesya Ukrainka East-European National 

University, Lutsk, Ukraine 
 National Rectors` Council of Ukraine  
 Ministry of Education, Youth and Sport of 

Ukraine 
Project goals and objectives:  
The ATHENA project aims to contribute to the development, reform and modernization of 
higher education systems in the Eastern Neighbouring partner countries Armenia, Moldova 
and Ukraine. As a structural measure, it is designed to support structural reform processes and 
the development of strategic frameworks at the national level. ATHENA ultimately aims to 
enhance the quality and relevance of higher education systems in the targeted partner 
countries and to increase their voluntary convergence with EU developments. 
Based on an in-depth assessment of system-specific needs, ATHENA will: 
 foster the transfer of good practices in order to promote efficient and effective governance 

and funding reforms; 
 promote inclusive approaches to governance and funding reforms, involving higher 

education institutions, public authorities and other relevant higher education stakeholders; 
 build the capacities of universities in the partner countries to modernise the management of 

financial and human resources. 
Activities: 
 First year: focus on research (data collection and analysis on the situation in university 

autonomy and funding in the partner countries) and on starting the policy dialogue around 
these issues (organisation of country workshops to discuss these topics, drafting of policy 
roadmaps). 

 Second year: focus on capacity building for universities and policy dialogue between public 
authorities in ENPI East countries and EU countries (organisation of study visits, drafting of 
implementation roadmaps). 

 Third year: focus on policy development and regional benchmarking exercise. 
Dissemination of project recommendations and policy roadmaps through a widely 
distributed publication. 

Expected results:  
I. Detailed knowledge on the state of play in HE autonomy & funding and identification of 

priorities in each PC; 
II. Start of policy dialogue on institutional & financial autonomy in each PC; 

III. Acquisition of new skills by university management staff; 
IV. Improved framework conditions for HEIs in the PCs with more autonomy and better 

accountability mechanisms. 
Project coordinator in Ukraine:  
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Taras Shevchenko National University of Kiev      www.univ.kiev.ua     
tel: 0038 044 2393182, fax: 0038 044 2393100, e-mail: umz@univ.kiev.ua  
Responsible persons:  
Dr Tatyana Trubchaninova, Acting Head, Foreign Languages Department, Law Faculty,  
Ukraine National Coordinator  
Contacts: tel.: 0038 044 2393155, e-mail: tatrubchaninova@gmail.com 
Svitlana Bilous, Group Head, Department for International Cooperation, Teacher of Legal 
English, Law Faculty  
Contacts: tel.: 0038 044 2393150, fax: 0038 044 2393150, e-mail: svetabelous@yahoo.com  
Partners from Ukraine: 

Odessa I. I. Mechnikov National University, 
Institute of Social Science 
www.onu.edu.ua   
tel.: 0038 048 723 52 54 
Responsible person:  
Assist. Prof. Denys Kuzmin,  
European Studies program coordinator,  
Center for International Studies, 
Department of International Relations 
Contacts: 
tel.: 00380 48 268 72 84, fax: 00380 48 723 35 15,  
e-mail: denyskuzmin@ukr.net   

Lesya Ukrainka East-European National 
University  www.vnu.edu.ua 

tel.: 0038 0332 720123 
e-mail: post@univer.lutsk.ua 
Responsible person:  
Prof. Larysa V. Zasyekina, Doctor of 
Psychology, Head of General Social 
Psychology Department  
Contacts:   
tel: 0038 033 2249001,  
e-mail: lora-zasyekina@mail.ru 

Donetsk National University, Donetsk 
www.donnu.edu.ua 
Responsible person:  
Dr Tatiana Vlasova, Head of International 
Cooperation Department,  
Contacts: tel/fax : 0038 062 335 44 96,  
e-mail: tanya.vlasova@sunderland.ac.uk 

Ministry of Education and Science, Youth 
and Sport of Ukraine ministry@mon.gov.ua 

Responsible person:  
Olga Kotova, International Cooperation 
Department  
Contacts: tel. : 0038 044 4813277,  
e-mail : o_kotova@mon.gov.ua 

National Rectors Council of Ukraine  
Responsible person:  
Dr Oleksandr Komarenko, Director of International Programmes,  
Vice-Dean, History Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv 
Contacts: tel. : 0038 044 2340971 ; e-mail : alexkom@univ.kiev.ua 
Project web-site:  http://law.univ.kiev.ua/ru/euneg-a-athena 
                                http://www.eua.be/athena.aspx  
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Cтворення міжрегіональної мережі  
національних центрів медичної освіти  

для впровадження методик проблемно-
орієнтованого навчання та віртуального пацієнта  

530519-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR   
Коротка назва проекту:   «ePBLnet»  

Багатонаціональний спільний проект           
                                                                   Пріоритет – Модернізація навчальних програм 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015  . 

Програма фінансування ЄС:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   € 1.150.000 

Цільова група: студенти, викладачі та адміністрація університетів 

Отримувач гранту: Університет Аристотеля м. Фесалоніки (Греція)  

Координатор:  
Проф. Медичної школи університету 
Аристотеля (м. Фесалоніки, Греція)  
Панагіотіс Бамідіс 
Контакти:  тел./факс: 0030-2310-999310 
е-адреса:  bamidis@med.auth.gr  

Головний менеджер проекту: 
Проф. Університету Св. Джорджа м. 
Лондон (Великобританія) Террі Поултон 
Контакти:  тел: 0044(0)208725 5813 
факс: 0044(0)208725 5813 
е-адреса:  tpoulton@sgul.ac.uk  

Партнерство: 
 Університет м. Фесалоніки, Греція  
 Університет Св. Джорджа м. Лондон, 

Великобританія 
 Університет м. Нікосія, Кіпр  
 Сумський державний університет, 

Україна 
 Запорізький державний медичний 

університет; Україна 

 Медичний університет           м. Астана, 
Казахстан 

 Державний медичний університет м. 
Караганда, Казахстан   

 Тбіліський державний університет, 
Грузія  

 Державний університет Акакія 
Церетеллі, Грузія 

 AIETI Медична школа,  Грузія 
Мета проекту: впровадження інноваційних навчальних стратегій в медичній освіті в 
країнах-партнерах – модернізація медичних навчальних програм шляхом використання 
інтерактивних форм та методу проблемно-орієнтованого навчання. 
Завдання проекту:  
 Модернізувати орієнтований на вчителя та класну аудиторію біомедичний науковий 

компонент курсу медицини в університетах країн-партнерів шляхом впровадження 
інтерактивних форм проблемно-орієнтованого навчання з використанням методики 
‘віртуальних пацієнтів’ 

 Створити міжрегіональну мережу національних медичних центрів в Грузії, Україні та 
Казахстані для впровадження освітніх компонентів та програм з використанням 
інтерактивних форм проблемно-орієнтованого навчання  

Напрями діяльності за проектом: 
 Огляд, аналіз та реформування медичних навчальних програм з використанням 
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методик проблемно-орієнтованого навчання та віртуального пацієнта; 
 Розроблення, публікація, закупівля нових навчальних матеріалів, курсів, посібників; 
 Створення національних медичних центрів для впровадження освітніх компонентів та 

програм з використанням інтерактивних форм проблемно-орієнтованого навчання;  
 Проведення для викладачів тренінгів з методології в рамках змісту оновлених 

навчальних планів і модулів; 
 Пілотне навчання студентів за модернізованими навчальними планами і модулями; 
 Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту. 
Очікувані результати:  
I. Модернізація медичних навчальних програм шляхом впровадження інтерактивних 

сценаріїв методу проблемного навчання; 
II. Створення медичних центрів для впровадження, контролю та управління 

інноваціями в сфері медичної освіти, вдосконалення системи контролю знань у 
напрямку потреб клінічної практики, а також підготовки студентів медичних 
спеціальностей до державних іспитів; 

III. Розбудова мережі медичних центрів для обміну досвідом щодо впровадження 
інноваційних методик медичної освіти; 

IV. Розповсюдження результатів проекту. 
Координатор проекту від України:  
Сумський державний університет          http://sumdu.edu.ua  
тел./факс: +38 (0542) 33-00-24;                   e-адреса:  info@dir.sumdu.edu.ua  
Відповідальна особа:  
Кириченко Костянтин Іванович, начальник відділу міжнародного співробітництва 
Контакти:  
тел./факс:  +38 0542-331081; e-адреса: irdepartment@ukr.net,  info@dir.sumdu.edu.ua  
Партнери з України: 

Запорізький державний медичний університет  
Відповідальна особа: Авраменко Микола Олександрович 
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків 
Контакти: тел.: (061)233-00-55, e-mail: avramenko@zsmu.zp.ua  
Web-site проекту:    
 http://sumdu.edu.ua/ukr/international/office/85-international/vmz/2031.html 

 
 

 

Establishment of the Supra-Regional Network  
of the National Centers in Medical Education,  

Focused on PBL (Problem-based learning)  
and virtual patients  

530519-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR 
Project acronym:  «ePBLnet» 

Multi-country Joint Project                                                       Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                                Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
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Tempus grant  amount:    € 1.150.000 

Target group: students, teaching and administrative staff 

Grant holder:  
Aristotle University of Thessaloniki, Greece  
Coordinator: Prof. Panagiotis Bamidis 
Contacts: tel/fax : +30-2310-999310  
e-mail:  bamidis@med.auth.gr 

General Manager of the Project:  
Prof. Terry Poulton, St. George University 
(London, Great Britain)  
Contacts: tel/fax: +44(0)208725 5813 
e-mail: tpoulton@sgul.ac.uk 

Partnership: 
 Aristotle University of Thessaloniki, 

Greece  
 St. George University, London, Great 

Britain, the UK 
 University of Nicosia, Cyprus 
 Astana Medical University, Kazakhstan 

 Karaganda State Medical University, 
Kazakhstan 

 Tbilisi State University, Georgia  
 Akaki Tsereteli State University, Georgia  
 AIETI Medical School, Georgia  
 Sumy State University, Ukraine 
  Zaporozhye State Medical University 

Ukraine 
Project goals and objectives:  
Project goals: implementation of innovative teaching strategies in medical education in partner 
countries - modernization of medical education programs through the use of interactive forms 
and methods of problem-based learning. 
Project tasks:  
 To update the biomedical scientific component of medical course at partner universities 

through introduction of interactive forms of problem-based learning and «virtual 
patients»;  

 To create supra-regional network of national medical centers in Georgia, Ukraine and 
Kazakhstan for introduction education components and programs using interactive forms 
of problem-based learning.  

Activities:  
 Review, analysis and upgrading of medical curriculum using problem-based learning and 

“virtual patients”.  
 Prepare, publish, purchase the new teaching materials, handbooks, syllabi. 
 Create national medical centres for implementation of education components and programs 

using interactive forms of problem-based learning; 
 Retrain the academic teachers in new methodology within the content of new curricula and 

teaching modules; 
 Pilot teaching students in new curricula/modules; 
 Quality control (including monitoring) of the project. 
Expected results:  

I. Upgrading the current medical curricula through introduction of interactive scenario of 
problem-based learning;  

II. Establishing medical centers for implementation, control and management of innovations 
in medical education sphere, improving the system of knowledge control towards clinical 
practice demands as well as preparing students of medical specialties for state 
examinations; 

III. Creation of network of medical centers for exchange of experience on introduction of 
innovation methods in medical education;  



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

IV. Dissemination of project results. 

Project coordinator in Ukraine:  
Sumy State University                                 http://sumdu.edu.ua  
tel./fax: +38 (0542) 33-00-24                       e-mail:  info@dir.sumdu.edu.ua 
Responsible person:  
Kostyantyn Kyrychenko, Head of the International Relations Office 
Contacts:  Tel/fax: +38 0542-331081;  e-mail: iredepartment@ukr.net, info@dir.sumdu.edu.ua 

Partners from Ukraine: 

Zaporozhye State Medical University 
Responsible person:  
Mykola Avramenko, Vice-Rector for scientific-pedagogic work and international relations 
Contacts: Tel./fax.: (061)233-00-55, e-mail: avramenko@zsmu.zp.ua  
Project web-site:  http://sumdu.edu.ua/ukr/international/office/85-international/vmz/2031.html 
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IMPRESS Підвищення ефективності студентських служб 
530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR 

Коротка назва проекту:   «IMPRESS»  

Національний проект Структурних заходів        
                                          Пріоритет – Реформування університетського врядування  
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄК: Структурні заходи 

Сума гранту програми Темпус: € 823.937, 72 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів. 

Отримувач гранту: Університет Носамбрія (Ньюкасл),  Велика Британія 

Координатор:  
Ребекка Стракан  
Заступник декана університету Носамбрія 
(Ньюкасл)  
Контакти:  тел.: 0044 (0) 191 227 3979 
е-адреса:  rebecca.strachan@northumbria.ac.uk 

Головний менеджер проекту: 
Альфредо Москардіні  
Професор університету Носамбрія 
(Ньюкасл)  
Контакти:  тел: 0044 7968950123 
е-адреса: amoscardini@northumbria.ac.uk 

Партнерство: 
 Університет Носамбрія,  Велика Британія 
 Університет Кордоби, Іспанія  
 Університет Зліна, Чехія 
 Європейська асоціація студентів, Бельгія 
 Британсько-Український Річ Аут Центр, 

Велика Британія 
 Консалтингова фірма Shoofly Publishing 

Ltd, Велика Британія  
 Донецький національний університет, 

Україна  

 Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Україна   

 Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна, Україна   

 Львівський національний університет 
імені Ивана Франка, Україна   

 Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України 

 Українська асоціація студентського 
самоврядування, Україна   

 Донецька торгово-промислова палата, 
Україна   

Мета та завдання проекту:  
Основною метою проекту є вдосконалення студентського досвіду у вищій освіті в Україні. 
Це повинно надати змогу українським студентським службам набути європейських 
стандартів і таким чином відповідати сучасним стандартам забезпечення якості освіти 
згідно з вимогами Болонського процесу.  
Ця мета буде досягнута шляхом впровадження нових структур - Центрів 
працевлаштування та кар’єрного росту в чотирьох провідних класичних українських 
університетах. Ці Центри допоможуть систематизувати і модернізувати студентські 
служби в університетах, що охоплюють увесь студентський досвід - перед вступом 
(профорієнтація), під час навчання (виробнича практика, працевлаштування, соціальні 
компетенції та інше) та після закінчення навчання (професійні мережі випускників); 
створення  студентського представництва в управлінні університетами (європейський 
досвід); розвиток студентських спілок, що дасть студентам можливість передбачати 
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заздалегідь можливі проблеми на ринку труда та в суспільстві після закінчення 
університету. 
Напрями діяльності за проектом: 
 Узгодження стратегії 
  Удосконалення існуючих профорієнтаційних структур та структур з 

працевлаштування студентів 
 Динамічний розвиток соціальних компетенцій студентів 
 Модернізація діяльності студентських спілок 
 Формування Центрів працевлаштування та кар’єрного росту 
 Участь у розробці національної стратегії щодо підвищення ефективності студентських 

служб 
 Модернізація соціальної мережі студентів 
 Дисемінація результатів проекту 
 Удосконалення системи контролю якості  
 Менеджмент проекту 
Очікувані результати:  

I. Вдосконалений профорієнтаційний процес . 
II. Оновлені  структури працевлаштування, що підвищують можливості працевлаш-

тування студентів після закінчення вузу.  
III. Покращення студентського досвіду, що підвищить соціальну активність та 

гнучкість майбутніх випускників внаслідок чого зміниться культура діалогу “вища 
школа – бізнес”. Під досвідом ми маємо на увазі розвиток інтелектуальних, 
культурних, підприємницьких, комунікаційних навиків та соціальних ідеалів 
студентів. Університет повинен збагачувати життєвим досвідом і готувати студентів 
не тільки для робочих місць, але й для суспільства; 

IV. Модернізація студентської діяльності та досвіду  в умовах економіки, заснованої на 
знаннях. 

V. Вдосконалення діяльності Асоціацій випускників та служб підтримки кар’єрного 
росту.  

VI. Підвищення кваліфікації співробітників університету в контексті навчання 
протягом життя та соціальних компетенцій студентів. 

Оскільки це проект структурних заходів, більш поширеними результатами будуть: 
I. Стратегічне співробітництво з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України щодо підвищення ефективності студентських служб у вищій освіті.   
II. Більш тісне співробітництво між стейкхолдерами ринків праці, суспільства та 

освіти. 
III. Адаптація університетів до вимог регіональної економіки та соціальної 

інфраструктури. 
IV. Впровадження  в Україні кращих зразків (Best Practice) та досягнень студентських 

служб в Європі. 
Координатор проекту від України:  
Донецький національний університет http://www.donnu.edu.ua  
тел.: +38 0623354496;  факс: +38 0623354496;   e-адреса:  v.tsvang@donnu.edu.ua 
Відповідальна особа: Власова Тетяна Валентинівна, керівник міжнародного відділу  
Контакти: тел.:  +38 0623354496; e-адреса: tanya.vlasova@northumbria.ac.uk 
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Партнери з України: 

Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка 
Відповідальна особа:  
Тетяна Трубчанінова 
Контакти:  
тел: 095 575 15 10, 098 075 68 27, 044  239 31 55  
e-адреса: tatrubchaninova@gmail.com  

Львівський національний університет імені 
Івана Франка 
Відповідальна особа:  
Марія Зубрицька, 
тел: +380 32 2727050, +38 0932362813, 
факс: +380 32 2727050,  
e-адреса: zubrytska@franko.lviv.ua 

Українська асоціація студентського 
самоврядування  
Відповідальна особа: 
Єлизавета Щепетильникова  
Контакти: 
тел: +380443835823, +380937105193,  
факс:  +380443835823    
e-адреса: info@uass.org.ua 

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України  
Відповідальна особа: 
Ольга Геральдівна Котова, управління 
міжнародного співробітництва,  
Контакти: 
тел: +380444862876, факс: +380444862876, 
e-адреса: o_kotova@mon.gov.ua 

Донецька торгово-промислова палата 
Відповідальна особа:  
Олена Політик, віце-президент 
Контакти: 
тел: +380623878000; 380 50 326 46 00,  
факс: +380 62 387 8 000 
e-адреса: elena@dtpp.donetsk.ua 

Харківський національний університет 
імені В.Н.Каразіна  
Відповідальна особа:  
Станіслав Ігнатьєв, директор Центру 
міжнародного співробітництва  
Контакти: 
тел: +380 577061544, факс: +380 577061544 
e-адреса: dyi@ukr.net 

Web-site проекту:    www.tempus.donnu.edu.ua 

IMPRESS 
Improving the Efficiency of Student Services 

530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR 

Project acronym:  “IMPRESS” 

National structural Measures Project                                             Priority: Governance Reform  

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument: 
                                 Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant amount:    €  823.937,72 Euro  

Target group: students, graduates, teaching/administrative staff. 

Grant holder: Northumbria University (Newcastle), Great Britain 

Coordinator:  
Dr Rebecca Strachan, Associate Dean for 
Learning (Northumbria University) 
Contacts: tel: +44 (0) 191 227 3979,  
e-mail:  rebecca.strachan@northumbria.ac.uk 

General Manager of the Project:  
Professor Alfredo Moscardini (Northumbria 
University) 
Contacts: tel:+44 7968950123 
e-mail: amoscardini@northumbria.ac.uk   
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Partnership: 
 University of Cordoba, Spain 
 Tomas Bata University in Zlin, Czech 

Republic 
 European Students Union, Belgium 
 British Ukrainian Reach Out Centre, 

United Kingdom 
 Shoofly Publishing Ltd, United Kingdom 
 Donetsk National University, Ukraine  
 Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ukraine 

 
 V.N. Karazin Kharkiv National University, 

Ukraine  
 Ivan Franko Lviv National University, 

Ukraine  
 Ministry of Education and Science, Youth 

and Sport of Ukraine 
 Ukrainian Association of Students' Self-

Government, Ukraine 
 Donetsk Chamber of Commerce and 

Industry, Ukraine 
Project goals and objectives:  
The primary goal of the project is to improve the Student Experience in Higher Education in 
Ukraine.  This is to bring it to European standards and so satisfy the current quality assurance 
standards in conformance with the Bologna Process. It will fulfil this goal by implementing 
new management structures in four leading classical Ukrainian universities. These structures 
will have two parts which are the objectives of the project: 
The creation of fully operating modern Career and Employability Centres.  These centres will 
help to systematise and modernise student services by covering the whole student experience – 
before entry (recruitment) during their study (placement, soft skills and student responsibility) 
and after leaving ( Alumni).  
The establishment of student representation on the management of the universities 
The development of student societies that will give the students a foretaste of problems they 
will encounter after they leave the university. 
Activities: 
 Agreeing the Strategy 
 Creating the New Placement Services  
 Creating Improved Recruitment Services 
 Preparing Students for Life after University 
 To encourage Student Societies at the partner universities   
 Forming the Student Support Service  
 Development of National Strategy  
 Establishing a Social Network for Students  
 Dissemination  
 Promoting Sustainability 
 Establishing Quality Control Systems 
 Managing the project 
Expected results: 

I. An improved recruitment process. 
II. A renovated student placement services that will increase future employability. 

III. Students trained in "soft skills" to meet career targets. 
IV. The modernisation of student activities and experience in terms of the knowledge based 

economy. 
V. An upgraded Alumni Societies services and career support.  

VI. Retrained University staff with new vision of student competences and lifelong learning 
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As it is a structural measure, the wider results will be: 
 A Strategic Cooperation Framework with the Ministry. 
 Closer cooperation amongst all stakeholders of the labour and educational markets. 
 An Improvement to regional economy and social infrastructure. 
 The introduction and implementation in Ukraine of the Best Practice of Student Services 

in Europe. 
Project coordinator in Ukraine:  
Donetsk National University                      http:// www.donnu.edu.ua  
tel.: +380 62 335 4496,  fax: +380 62 335 4496,   e-mail:  v.tsvang@donnu.edu.ua 
Responsible person:  
Dr Vlasova Tetyana, Head of International Department 
Contacts:   
tel: +380 62 335 4496; fax: +380 62 335 4496; e-mail: tanya.vlasova@northumbria.ac.uk 

Partners from Ukraine:  

Taras Shevchenko National University of Kyiv  
Responsible person:  
Trubchaninova Tatyana Anatolievna, Head of 
the International Department 
Contacts:  
tel: 095 575 15 10, 098 075 68 27,  
044  239 31 55  
e-mail: tatrubchaninova@gmail.com  

Ivan Franko Lviv National University  
Responsible person:  
Prof Maria Zubrytska, Vice-rector on 
Academic Affairs 
Contacts:  
tel: +380 32 2727050, +38 0932362813 
fax: +380 32 2727050  
e-mail: zubrytska@franko.lviv.ua 

Ukrainian Association of Students' Self-
Government  
Responsible person:  
Ielyzaveta  Shchepetylnykova, President 
Contacts:   
tel: +380443835823, +380937105193, 
fax: +380443835823    
e-mail: info@uass.org.ua 

Ministry of Education, Science, Youth and 
Sports of Ukraine  
Responsible person:  
Olga Kotova, International Cooperation 
Department 
Contacts:  
tel: +380444862876, fax: +380444862876,  
e-mail: o_kotova@mon.gov.ua 

Donetsk Chamber of Commerce and Industry 
Responsible person:  
Politik Elena, Vice-President 
Contacts:  
tel: +380 62 387 8 000, +380 50 326 46 00,  
fax: +380 62 387 8 000, 
e-mail: elena@dtpp.donetsk.ua 

V.N. Karazin Kharkiv National University  
Responsible person:  
Stanislav Ignatev, Director Centre of 
International Cooperation  
Contacts:  
tel: +38 0630595077,  fax: +38 057 70512 36, 
e-mail: dyi@ukr.net 

Project web-site: www.tempus.donnu.edu.ua 
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Національна освітня інфраструктура 

удосконалення інноваційної та 
підприємницької діяльності ІТ-студентів. 

530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES 
Коротка назва проекту:   «NEFESIE» 

Національний  проект Структурних заходів      Пріоритет – Вища освіта і суспільство 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015 

Програма фінансування ЄС:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  993 855,22 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники 
промислових підприємств, торгово-промислові палати, посадовці органів місцевого 
самоврядування  
Отримувач гранту: Ліннеус університет, Швеція  

Координатор:  
Професор  Stephen Hwang,  
Ректор Ліннеус університету 
Контакти:  тел.: 0046 470 708800 
fax: 0046 470 708673 
е-адреса:  stephen.hwang@lnu.se   

Головний менеджер проекту: 
Доктор Arianit Kurti  
Контакти:  тел: 0046 470 708375 
факс: 00 46 470 84004 
моб.: 0046 762 443558  
е-адреса: arianit.kurti@lnu.se 

Партнерство: 
 Ліннеус університет, Векше, Швеція 
 Університет Оксфорд Брукс, Оксфорд, 

Велика Британія 
 Дублінський міський університет, 

Дублін, Ірландія  
 Інститут Pedro Nunes, Коімбра, 

Португалія 
 IKEA AB, Елмхулт, Швеція  
 SIGMA Kudos Швеція AB, Векше 
 Харківський національний університет 

радіоелектроніки, Україна 

 Національний університет «Львівська 
політехніка», Україна 

 Одеський національний політехнічний 
університет, Україна  

 Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу, 
Україна 

  Вiнницький нацiональний технiчний 
унiверситет, Україна Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту 
України  

 Державне  конструкторське бюро 
«Південне» 

Мета та завдання проекту:  
 Розробка національного стандарту магістра з інженерії програмного забезпечення з 
урахуванням дисциплін з інноваційної та підприємницької діяльності. 
 Розробка Віртуального Інноваційного Простору між українськими студентами, 
науковцями та фахівцями в галузі ІТ з метою поглиблення їх творчого та інноваційного 
потенціалів, відчуття спільноти при  створенні нових проектів   
 Створення набору директив та рекомендацій для прийняття на національному рівні 
необхідної форми співробітництва «університет – компанія», спрямованої на 
інноваційну та підприємницьку діяльність студентів 
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Напрями діяльності за проектом: 
 
 Дослідження та аналіз розвитку інноваційної діяльності в Україні у вищій освіті: 

проекти та програми інноваційної співпраці університетів з компаніями   
 Розповсюдження прикладів успішного міжнародного інноваційного співробітництва 

університетів з компаніями 
 Організація методичних семінарів щодо викладання нових курсів з інновацій та 

підприємницької діяльності для представників усіх українських університетів.  
 Організація навчальних семінарів та майстерень для студентів. 
 Розробка структури (сценарію) та організація студентського конкурсу з інновацій, 

опис бачення вирішення задач, що ставляться проектом 
 Підготовка та видання нових навчально-методичних матеріалів, робочих програм 

дисциплін з інноваційної та підприємницької діяльності для магістрів . 
 Підтримка мережею компаній інноваційних ініціатив студентів, а також спільних 

інноваційних проектів студентів з підприємствами України. 
 Розробка сервісу підтримки комунікації та співробітництва «Компанія-Університет-

Студент» для створення спільної екосистеми з інноваційної діяльності 
 Впровадження у зміст освіти (як обов'язкові курси) до стандартів магістрів з інженерії 

програмного забезпечення, програмного забезпечення систем та  радіотехніки 
дисциплін з інноваційної та підприємницької діяльності  

 Удосконалення "Положення про органи студентського самоврядування" з 
врахуванням принципів інноваційної та підприємницької діяльності студентів.  

 Організація навчання українських студентів у інноваційних центрах Європейських 
партнерських університетів.  

 Пілотне впровадження  дистанційних  курсів для студентів з інновацій та 
підприємництва у нових  стандартах освіти магістрів: інженерія програмного 
забезпечення, програмне забезпечення систем  та радіотехніка 

 Контроль якості та моніторинг виконання проекту 
Очікувані результати:  

I. Національний стандарт для магістрів з інженерії програмного забезпечення, що 
містить  дисципліни з інноваційної та підприємницької діяльності  

II. Віртуальний інноваційний простір, що створює відчуття спільноти між 
Українськими студентами, науковцями та фахівцями в галузі ІТ для поглиблення їх 
творчого та інноваційного потенціалу 

III. Набір директив та рекомендацій для прийняття на національному рівні необхідної 
форми співробітництва «університет – компанія», спрямованої на інноваційну та 
підприємницьку діяльність студентів 

IV. Спільна організація з міжнародними підприємствами конкурсу для студентів з 
інновацій 

V. Проведення регіональних методичних семінарів для представників українських 
університетів 

VI. Розповсюдження результатів проекту 
Координатор проекту від України:  
Харківський національний університет радіоелектроніки      http://www.kture.kharkov.ua/  
тел.: 0038 057 7021807,  fax: 0038 057 7021013; e-адреса: rector@kture.kharkov.ua 
Відповідальна особа:  
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Шатовська Тетяна Борисівна, координатор відділу практики  
«Центр-Кар’єра» та «Бізнес-інкубатор», доцент кафедри Програмної інженерії 
Контакти: тел.: +38 057 7021646; факс: +380577021646;  
e-адреса: shatovska@gmail.com, mywork@kture.kharkov.ua 
Партнери з України: 

Національний університет «Львівська 
політехніка»  http://www.lp.edu.ua/ 
тел.: +38 032 237 4993,  факс: +38 032 258 2680; 
e-адреса: rector@lp.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Федасюк Дмитро Васильович, проректор з 
науково-педагогічної роботи, професор, 
завідувач  кафедри програмного 
забезпечення,  
Контакти: тел.: +38 032 258 2050; факс: +38 
0322582499; e-адреса:fedasyuk@gmail.com, 
fedasyuk@lp.edu.ua 

Одеський національний політехнічний 
університет    http://www.opu.ua/  
тел.: +38 048 722 4040,  факс: +38 048 725 3386; 
e-адреса: rector@opu.ua 
Відповідальна особа:  
Любченко Віра Вікторівна, доцент кафедри 
системного програмного забезпечення 
Контакти: тел.: +38 048 773 8566; факс: +38 
048 725 3386; e-адреса: 
vira.lyubchenko@gmail.com, lvv@edu.opu.ua 
 

Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу     
http://nung.edu.ua/ 
тел.: +38 03422 42264, факс +38 03422 42139, e- 
адреса: rector@nung.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Лютак Ігор Зіновійович, професор кафедри 
програмного забезпечення 
автоматизованих систем 
Контакти: тел: +380 685412069;  
 e- адреса: ihor.lyutak@gmail.com 

Вiнницький нацiональний технiчний 
університет          http://www.vstu.edu.ua/ 
тел.: +38 043 2560848, факс +38 043 2465772, e- 
адреса: vntu@vntu.edu.ua, 
grabko@vntu.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Петух Анатолій Михайлович, професор, 
завідувач кафедри  програмного 
забезпечення 
Контакти: тел: +38 067 1630086;  
e- адреса: petukh@mail.ru 

Державне  конструкторське бюро 
«Південне»                                         
http://www.yuzhnoye.com  
тел.: +38 056 7700447, факс +38 056 7700125, e- 
адреса: info@yuzhnoye.com   
Відповідальна особа: 
Новіков Олександр   Васильович, заступник 
генерального директора КБ «Південне» 
Контакти: 
тел: +38 056 2394005;  e- адреса: 
info@yuzhnoye.com 

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України          http://www.mon.gov.ua 
тел.: +38 044 486-24-42, факс +38 044 236-10-
49, e- адреса: ministry@mon.gov.ua 
Відповідальна особа: 
Якименко Олександр Васильович, директор 
департаменту наукової діяльності та 
ліцензування  
Контакти: тел: +38 044 4867409; факс 
+380442361049, 
e- адреса: a_yakimenko@mon.gov.ua  

Web-site проекту:   http://tempus.nung.edu.ua/  
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National Education Framework for Enhancing  
IT Students’ Innovation and Entrepreneurship 

530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES 

Project acronym:  «NEFESIE» 

National Structural Measures project                               Priority – Higher Education and Society 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                                Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  993 855,22 

Target group: students, graduates, teaching/administrative staff; top management of industry 
enterprises, Chambers of Commerce, local community administration staff. 
Grant holder:  
Linnaeus University, Sweden 
Coordinator:  
Stephen Hwang, Professor, Rector 
Contacts: tel: 0046 470 708800 
fax: 0046 470 708673 
e-mail:  stephen.hwang@lnu.se  

General Manager of the Project:  
Dr. Arianit Kurti  
Contacts:  
tel: 0046 470 708375,  
fax: 00 46 470 84004 
mobile: 0046 762 443558  
e-mail: arianit.kurti@lnu.se  

Partnership: 
 Linnaeus University, Växjö, Sweden 
 Instituto Pedro Nunes, Coimbra, Portugal 
 Oxford Brookes University, Oxford, 

United Kingdom 
 Dublin City University, Dublin 9, Ireland 
 IKEA AB, Älmhult, Sweden  
 SIGMA Kudos Sweden AB, Växjö, 

Sweden  
 Kharkiv National University of 

Radioelectronics, Ukraine 

 Lviv Polytechnic National University, 
Ukraine  

 Odessa National Politechnic University, 
Ukraine 

 Ivano-Frankivsk National Technical 
University of Oil and Gas, Ukraine 

 Vinnytsia National Technical University, 
Ukraine  

 Ministry of Education and Science, Youth 
and Sport in Ukraine, Ukraine 

 Yuzhnoye State Design Office, 
Dniepropetrovsk, Ukraine 

Project goals and objectives:  
 
 National standards for Software Engineering master education that includes new courses 

on innovation and entrepreneurship. 
 Development of the Virtual Innovative Space that creates a sense of community among 

Ukrainian students, researchers and IT professionals and promotes their creativity and 
innovation. 

 Establishing a set of guidelines and recommendations for adoption on a national scale for 
university – company cooperation with a focus on student innovation and 
entrepreneurship. 
 

Activities: 
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 Surveys and studies on innovation power in Ukraine, both in Universities - Company 
projects and in higher education  

 Best case practices of International company-university cooperation 
 Training seminars for the new courses to all Ukrainian universities.  
 Running awareness campaigns for students.  
 Developing and organizing an innovation competition for students, vision essay connected 

to current issues.  
 Prepare, publish, purchase the new teaching materials, handbooks, syllabi in connection to 

new courses. 
 Prepare a set of documentation for equipment purchase. 
 Direct involvement of companies (associations of companies) as a support network for 

support student/company contacts for good innovation. 
 Development of a Company-University-Student Cooperation Service 
 Implementation of innovation and entrepreneurship education content (as mandatory 

courses) into a selection of subjects: Software Engineering, Software Systems and Electrical 
Engineering Standards.  

 Improving current “National student self-government regulation” with a part containing 
principles for innovation and entrepreneurship for students. 

 Organizing study visits of Ukrainian students visits to innovation centres in cities of the EU 
partner universities.  

 Providing distance courses in line with the new education standards of innovation and 
entrepreneurship 

 Quality plan with the evaluation criteria for measuring quality of the activities of the project 
Expected results:  

I. National standards for Software Engineering master education that includes new 
courses on innovation and entrepreneurship. 

II. Formation of the Virtual Innovative Space that creates a sense of community among 
Ukrainian students, researchers and IT professionals and promotes their creativity and 
innovation. 

III. Establishing a set of guidelines and recommendations for adoption on a national scale 
for university – company cooperation with a focus on student innovation and 
entrepreneurship. 

IV. Developing and organizing an innovation competition for students 
V. Training seminars for the new courses to all Ukrainian universities 

VI. Dissemination of project results 
Project coordinator in Ukraine:  
Kharkiv National University of Radioelectronics                       http://www.kture.kharkov.ua/ 
tel.: 0038 057 7021807,  fax: 0038 057 7021013, e-mail:  rector@kture.kharkov.ua 
Responsible person:  
Tetyana Shatovska, coordinator of practice centre «Career-Center» and «Business Incubator», 
associate professor, Software Engineering Department   
Contacts:   
tel: 0038 057 7021646; 0038 0958252745, fax: 0038 057 7021646;  
e-mail:shatovska@gmail.com, mywork@kture.kharkov.ua 
 
Partners from Ukraine: 



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

Lviv Polytechnic National University»                               
http://www.lp.edu.ua/ 
tel.: 0038 032 237 4993,  fax: 0038 032 258 2680; 
e-mail: rector@lp.edu.ua 
Responsible person:  
Fedasyuk Dmytro, Vice-rector , head of 
Software Engineering Department   
Contacts: 
tel.: 0038 032 258 2050; fax: +38 0322582499;  
e-mail: fedasyuk@gmail.com, 
fedasyuk@lp.edu.ua 

Odessa National Politechnic University                                                                
http://www.opu.ua/  
tel.: 0038 048 722 4040,  fax: 0038 048 725 3386; 
e-mail: rector@opu.ua 
Responsible person:   
Liubchenko Vira, Associate professor, System 
Software Engineering Department   
Contacts: 
tel.: 038 048 773 8566; fax: +38 048 725 3386;  
e-mail: vira.lyubchenko@gmail.com, 
lvv@edu.opu.ua 

Ivano-Frankivsk National Technical 
University of Oil and Gas                            
http://nung.edu.ua/ 
tel.: 0038 03422 42264, fax +38 03422 42139,  
e-mail: rector@nung.edu.ua 
Responsible person: 
Lyutak Igor, professor of Software 
Engineering for Automated systems 
department 
Contacts: 
tel: 00380 685412069;  ihor.lyutak@gmail.com 

Vinnytsia National Technical University                                                          
http://www.vstu.edu.ua/ 
tel.: 0038 043 2560848, fax +38 043 2465772,  
e-mail: grabko@vntu.edu.ua 
Responsible person: 
Pietukh Anatolii, professor 
Head of Software Engineering Department 
Contacts: 
tel: 0038 067 1630086;   
e-mail: petukh@mail.ru 

Yuzhnoye State Design Office                                                                    
http://www.yuzhnoye.com  
tel.: 0038 056 7700447, fax +38 056 7700125  
e-mail: info@yuzhnoye.com   
Responsible person: 
Novykov Oleksandr 
Deputy General Designer 
Contacts: 
tel: 0038 056 2394005;   
e-mail: info@yuzhnoye.com 

Ministry of Education and Science, Youth and 
Sport in Ukraine         http://www.mon.gov.ua 
tel.: 0038 044 486-24-42, fax 0038 044 236-10-49 
e-mail: ministry@mon.gov.ua 
Responsible person: 
Iakymenko Oleksandr  
Director of  department 
Contacts: 
tel: 0038 044 4867409; fax 00380442361049,  
e-mail: a_yakimenko@mon.gov.ua  

Project web-site: http://tempus.nung.edu.ua/ 
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«Крос-медіа та якісна журналістика» 
530599-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR 

Коротка назва проекту: CuQ 
Багатонаціональний спільний проект  
Пріоритет – Модернізація навчальних програм  
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015  
Програма фінансування ЄС:  

Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства  
Сума гранту програми Темпус: € 1 405 908,30  
Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, ЗМІ  
Отримувач гранту: Університет Пассау, Німеччина 
Координатор: 
Проф. докт. Ральф Хольфельд 
Кафедра комунікативних досліджень 
Контакти: тел: +49 851 5092931, 
факс: +498515092932 
e-адреса: ralf.hohlfeld@uni-passau.de 

Менеджер проекту: 
Ральф Кендлбахер, дослідник 
Кафедра комунікативних досліджень 
Контакти: тел.: +49(0)851 509 2939 
е-адреса: mail@ralphkendlbacher.com  

Партнерство: 
 Університет Пассау, Німеччина 
 Університет Лучіана Благі в Сібіу, 

Румунія 
 Віденський університет, Австрія 
 Державний університет Молдови, 

Молдова 
 Університет Європейських досліджень, 

Молдова 
 Вільний університет Молдови, Молдова 
 Баварське радіо, Німеччина 
 Мережа n-ost зі створення новин для 

Східної Європи, Німеччина 
 TRP 1 регіональне телебачення Пассау, 

Німеччина 
 HZ газета Германнштадта, Румунія 
 Видавництво преси, Австрія 
 AIMB асоціація університетів Балкан, 

Румунія 
 Медіахаус Відень Дослідження та 

підвищення кваліфікації, Австрія 

 Інститут Європейської інтеграції академії 
наук Молдови  

 Агентство преси Info-Prim Neo, Молдова 
 Міністерство просвіти Республіки 

Молдова  
 Одеський національний університет ім. І. 

І. Мечникова, Україна 
 Чернівецький національний університет 

ім. Юрія Федьковича, Україна 
 Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара, Україна 
 Таврійський національний університет 

імені В. І. Вернадського, Україна 
 Сумський державний університет, 

Україна 
 Тернопільський національний 

педагогічний університет ім. Володимира 
Гнатюка, Україна 

 Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України 

 Академія української преси 
Мета та завдання проекту: 
 Створення сталої дуально-орієнтованої мережі «УНІВЕРСИТЕТ – МЕДІА-ІНДУСТРІЯ» 

(Дортмундська модель), спрямованої на створення взаємовигідної ситуації для всіх 
зацікавлених сторін, а випускники забезпечуються робочими місцями згідно укладених 
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договорів. 
 Створення по всій Європі навчальних програм, які являтимуть собою зразки-еталони. 
 Створення мережі «КОМУНІКАТИВНІ НАУКИ – МЕДІАПОЛІТИКА», яка буде 

стабільно сприяти зв’язку зі сферою медіаполітики. 
Напрями діяльності за проектом: 
 Оцінка всіх навчальних програм з журналістики у країнах-партнерах. 
 Оцінка діяльності та потреб ЗМІ. 
 Розробка та впровадження модернізованої журналістської навчальної програми з 

акцентом на можливості працевлаштування та європеїзації. 
 Проведення тренінгів для викладачів та студентів. 
 Створення мережевих крос-медіальних робочих станцій в університетах-партнерах. 
 Опробування практичного змісту навчальної програми в літніх школах та на семінарах. 
 Навчальні семінари з вивчення досвіду медіа-центрів в Берліні та Брюсселі. 
 Популяризація проекту в суспільстві. 
Очікувані результати:  
І. Створення спільноїуніфікованої міжнародної програми навчання у галузі журналістики. 
ІІ. Збільшення працевлаштування серед випускників вишів. 
ІІІ. Оновлення навчальних планів у галузі журналістики та масової комунікації відповідно 
до новітніх розробок. 
ІV. Підготовлені з методології викладання за новими навчальними планами та курсами 
викладачі. 
V. Розповсюдженнярезультатів проекту. 
Координатор проекту від України: 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова           http://onu.edu.ua/ 
тел.: 0038 048 723 52 54; e-mail: rector@onu.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Александров Олександр Васильович, завідувач кафедри журналістики 
Контакти: тел.: 0038 048 746 50 46; e-адреса: a.aleks47@mail.ru 
Партнери з України:  
Чернівецький національний університет 
ім. Юрія Федьковича 
http://www.chnu.cv.ua     
тел.: 00380372526235; факс: 00380372552914 
e-адреса: office@chnu.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Василик Любов Євгеніївна 
завідувач кафедри журналістики 
Контакти: тел.: 00380 372 58 48 36  
е-адреса: vasylyk@ukr.net 

Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара 
http://www.dnu.dp.ua/ informzapyt@dnu.dp.ua    
Відповідальна особа: 
Демченко Володимир Дмитрович 
декан факультету систем і засобів масової 
комунікації 
Контакти:  тел.: 0038(056)373 12 41 
0038 (056) 374 97 14, е-адреса: 
fszmk2005@ukr.net demchenko_s@yahoo.com 

Таврійський національний університет 
імені В. І. Вернадського 
http://www.ccssu.crimea.ua 
тел.: +38 (0652) 51-64-98 
е-адреса: rector@crimea.edu 
Відповідальна особа: 
Богданович Галина Юріївна  

Сумський державний університет    
http://sumdu.edu.ua 
тел.: 33 00 24, 68 77 55  
е-адреса: rector@sumdu.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Ткаченко Олена Григорівна  
завідувач кафедри журналістики 
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декан факультету міжкультурної 
комунікації та журналістики 
Контакти: тел.: 00380997652267 
е-адреса: bogdanovich@crimea.edu,  
bgdnvch@mail.ru 

Контакти: 
тел.: 33 02 25, 25 56 06 
е-адреса: info@fufp.sumdu.edu.ua 

Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка 
http://www.tnpu.edu.ua/ 
тел.: 0038 (0352) 43 58 80 
е-адреса: v.kravets@tnpu.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Поплавська Наталя Миколаївна  
завідувач кафедри журналістики 
Контакти: тел.: 0038067 933 16 27 
е-адреса: poplav@tnpu.edu.ua 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України         http://mon.gov.ua  
Тел.: 0038(044) 486 24 42  
е-адреса: ministry@mon.gov.ua 
Відповідальна особа: 
Суліма Євген Миколайович  
Перший заступник міністра 
Контакти: тел.: 0038(044) 481 47 71 

Академія української преси      http://www.aup.com.ua/ 
тел.: 0038 050 330 51 81, е-адреса: info@aup.com.ua 
Відповідальна особа: Іванов Валерій Феліксович, Президент Академії української преси 
Контакти: тел.: 0038 050 330 51 81, е-адреса: ivanov@aup.com.ua 
Web-site проекту: http://onu.edu.ua/uk/international/ 

 

 

Cross-Media and Quality Journalism 
530599-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR 

Project acronym: CuQ 
Multi-country Joint Project                Priority – Curricula Reform       
Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 
EU funding instrument:  

Interregional Programme European Neighbourhood and Partnership Instrument  
Tempus grant amount: € 1 405 908,30 
Target group: students, graduates, teaching/administrative staff, mass media         
Grant holder: University of Passau, Germany 
Coordinator: 
Ralf Hohlfeld, Professor, Doctor Phil., The Department of Communicative Research 
Contacts: tel: +49 851 509 – 2931; fax: +49 851 509 – 2932; e-mail: ralf.hohlfeld@uni-passau.de 
Partnership: 
 University of Passau, Germany 
 University Lucian Blaga of Sibiu, 

Romania 
 University of Vienna, Аustria 
 Bayern Radio, Germany 
 The Network for Reporting on 

Eastern Europe, Germany  

 
 News Agency Info-Prim Neo, Republic of 

Моldova  
 Міnistry of Education, Republic of Moldova 
 Іnstitute of European Integration and Political 

Sciences, Academy of Sciences of Moldova  
 Odessa I. I. Mechnikov National University, 

Ukraine 



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

 TRP 1, Germany 
 HZ newspaper of Hermannstadt, 

Romania 
 Publishing House, Austria 
 AIMB, Romania 
 Mediahouse Vienna, Austria  
 Moldova State University, Republic 

of Моldova 
 Moldova University of European 

Studies, Republic of Moldova 
 Free International University of 

Moldova, Republic of Moldova 

 Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, 
Ukraine 

 Dnipropetrovsk National University Oles 
Gonchar, Ukraine  

 Taurida National V. I. Vernadsky University, 
Ukraine 

 Sumy State University, Ukraine 
 Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical 

University, Ukraine 
 Міnistry of Education and Science, Youth and 

Sport of Ukraine 
 Аcademy of Ukrainian Press 

Project goals and objectives: 
 To create a stable two-way network «University – media industry» (the Dortmund model), 

that provides for mutually beneficial situation for all parties involved and graduates are 
supplied with working places due to signed contracts.  

 To create a system of uniting studying programmes throughout Europe, which stands as a 
sample. 

 To create a network «Communicative sciences – media politics», that will consistently 
contribute to the connection with the sphere of media politics.   

Activities: 
 Evaluation of all educationalprogrammes in journalism in the partner countries. 
 Evaluation of activities and needs of mass media. 
 Development and promotion of modernized journalisms-related curricula which are 

focused on job placement for students and Europeanization. 
 Carrying out trainings for teachers and students. 
 Formation a network of cross-media working stations in partner universities. 
 Testing practical contents of the study programme during Summer schools and  seminars. 
 Study visits to media-centers in Berlin and Brussels. 
 Promotion of the project in society.  
Expected results:  
I. Making the general unified  internationalprogramme of studying in the branch of 

journalism.   
II. Increase in job placement among the graduates of Universities. 
III. Upgrading the current curricula in the branch of journalism and mass communication 

according to recent advances. 
IV. Trained academic staff in the new curricula, methodologies and disciplines. 
V. Dissemination of project results. 
Project coordinator in Ukraine: 
Odessa I. I. Mechnikov National University          http://onu.edu.ua/ 
tel.: 0038048 746 64 43; e-mail: journalist.onu@gmail.com                
Responsible person: 
Aleksandr Aleksandrov, Head of the Department of Journalism   
Contacts: tel: 0038 (048) 746 50 46; e-mail: a.aleks47@mail.ru 
Partners from Ukraine: 
Yuriy Fedkovich Chernivtsi National Dnipropetrovsk National University Oles 
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University    http://www.chnu.cv.ua 
Теl.: 00380-372-526235; fax: 00380 372 552914 
e-mail: office@chnu.edu.ua 
Responsible person:  
Vasylyk Lyubov Yevgenivna 
Head of the Department of Journalism 
Contacts: 
tel.: 00380-372-58-48-36 
e-mail: vasylyk@ukr.net 

Gonchar  http://www.dnu.dp.ua 
Tel.: (056) 374 98 01; informzapyt@dnu.dp.ua 
Responsible person: 
Demchenko Volodimir Dmitrovich 
Dean of the Faculty of Systems and Means  
of Mass Communication 
Contacts: tel.: 0038(056) 373 12 41 0038 (056) 
374 97 14; e-mail: fszmk2005@ukr.net 
demchenko_s@yahoo.com 

Taurida National V. I. Vernadsky University  
http://www.ccssu.crimea.ua 
Tel.: 0038 (0652) 51-64-98  
e-mail: rector@crimea.edu 
Responsible person: 
Bogdanovich Galina Yurjivna 
Dean of the Faculty of Cross-cultural 
Communication and Journalism 
Contacts: tel.: 38 (0652) 51-81-80 
e-mail:bogdanovich@crimea.edu,  
bgdnvch@mail.ru 

Sumy State University       
http://sumdu.edu.ua 
Tel.: 33 00 24, 68 77 55 
e-mail: rector@sumdu.edu.ua 
Responsible person: 
Tkachenko Olena Grigorivna 
Head of the Department of Journalism 
Contacts: 
tel.: 38 (0542) 33 02 25  
+38 (0542) 25 56 06 
e-mail: info@fufp.sumdu.edu.ua 

Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical 
University   http://tnpu.edu.ua 
Tel.: 0038 (0352) 43 58 80  
e-mail: v.kravets@tnpu.edu.ua 
Responsible person: Poplavska Natalja, Head 
of the Department of Journalism 
Contacts: tel.: 0038 067 933 16 27 
e-mail: poplav@tnpu.edu.ua 

Міnistry Education and Science, Youth and 
Sports of Ukraine  http://mon.gov.ua 
Tel.: 0038(044) 486 24 42  
e-mail: ministry@mon.gov.ua 
Responsible person: 
Sulima Evgen Mykolajovich  
First Deputy Minister 
Contacts: tel.: 0038 (044) 481 47 71 

Аcademy of Ukrainian Press  http://www.aup.com.ua 
Tel.: +38 050 330 5181; e-mail: info@aup.com.ua 
Responsible person: 
Ivanov Valery Feliksovich, President of AUP 
Contacts: tel.: 0038 050 330 5181 
e-mail: ivanov@aup.com.ua 

Web-site проекту: http://onu.edu.ua/uk/international/ 
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Інформатика та менеджмент:  

рамки кваліфікацій  
відповідно до положень Болонського процесу  

530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES  
Коротка назва проекту:   «INARM»  

Багатонаціональний проект структурних заходів  

                                                                                 Пріоритет – Вища освіта та суспільство 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2014  

Програма фінансування ЄC:  
                                            Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   € 736 980,65   

Цільова група: роботодавці країн-партнерів; студенти, випускники, викладачі та 
адміністрація університетів. 
Отримувач гранту: Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща 

Координатор:  
Проректор Університету Марії Кюрі-
Склодовської, професор Ришард 
Дембіцький 
Контакти:  тел.: +48 81 5375205 
факс: +48 81 5375989 
е-адреса:  prorekt@poczta.umcs.lublin.pl 

Головний менеджер проекту: 
Професор Сергій Чернишенко 
Контакти:  тел: +49 1578 4232711 
факс: +49 261 287 2642 
е-адреса:  svc@uni-koblenz.de  

Партнерство: 
 Університет Кобленц-Ландау, Німеччина, 

м. Кобленц 
 Університет Лінк-Кампус, Італія, м. Рим 
 Технічний університет Кошице, 

Словаччина, м. Кошице   
 Агенція Європейської асоціації якості 

освіти, Нідерланди   
 Австрійський комітет Всесвітньої 

асоціації розвитку університетів, Австрія, 
м. Грац   

 Московський державний університет ім. 
Ломоносова, Росія   

 Державний університет менеджменту, 
Росія   

 Московський державний гуманітарний 
університет ім. Шолохова, Росія   

 Нижегородський державний 
технологічний університет, Росія   

 Центр зайнятості Нижегородської 
області, Росія   

 Державний інженерний університет 
Вірменії 

 Ванадзорська філія Державного 
інженерного університету Вірменії 

 Російсько-Вірменський (Слов'янський)   
університет 

 Республіканський союз роботодавців 
Вірменії 

 Національний центр для 
професіонального забезпечення якості 
освіти 

 Міністерство освіти та науки 
Республіки Вірменія  

 Національний гірничий університет, 
м.Дніпропетровськ,  Україна 

 Дніпропетровська торгово-промислова 
палата,  Україна 

 Сумський державний університет 
 Хмельницький національний 

університет,  Україна 
 Союз підприємців і роботодавців 



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

 Кубанський державний університет, 
Росія, м. Краснодар  

 Краснодарська крайова асоціація 
випускників університетів, Росія 

 Самарський державний технічний 
університет, Росія  

 Департамент праці і зайнятості 
населення Самарської області 

 Міністерство освіти і науки Росія 

Хмельницької області,  Україна 
 Львівський національний університет 

ім. І.Франка,  Україна 
 Лабораторія ідей,м. Львів   
 Київський національний університет 

ім. Т.Шевченко,  Україна 
 Інститут телекомунікацій та глобальної 

інформації,м. Київ,  Україна 
 МОНмолодьспорт України 

Мета та завдання проекту:  
 Визначити  основні принципи для країн-партнерів з визначення національних  вимог 

щодо кваліфікаційних рамок бакалаврів і магістрів у галузі інформатики та 
менеджменту. 

 Розробити галузеві рамки кваліфікацій у галузях інформатики та менеджменту на 
основі положень Національної рамки кваліфікацій країн-учасників та Європейської 
рамки кваліфікацій. 

 Впровадити галузеві рамки кваліфікацій за допомогою введення нових видів 
компетентностей у галузі інформатики та менеджменту в країнах-учасниках. 

Напрями діяльності за проектом: 
 Створення і подальше розширення робочих груп і комісій з освітян, науковців, 

представників ІТ індустрії та громадськості, представників ЄС для розробки галузевих 
рамок кваліфікацій з інформатики та менеджменту. Стажування 10 представників з 
кожної країни учасника (5 з окремої галузі) в університеті Кобленц-Ландау 
(Німеччина, м. Кобленц). 

 Створення Адміністративних підрозділів і Колегії з розробки галузевих рамок 
кваліфікацій в провідних ВНЗ для вироблення платформи проекту (cтворення бази 
даних, електронного форуму та інструментарію зі збору даних).  Стажування 3 
представників з кожної країни учасника в Технічному університеті Кошице (Словакія, 
м. Кошице), Австрійському представництві Всесвітньої асоціації розвитку 
університетів (Австрія), Агенції Європейської асоціації якості освіти  (Нідерланди). 

 Розробка і апробація загальної концепції та основних завдань освітньої політики щодо 
впровадження розробки галузевих рамок кваліфікацій з інформатики та 
менеджменту. 

 Затвердження Національної концепції щодо галузевих рамок кваліфікацій з 
інформатики та менеджменту та її положень нормативно-правовими актами 
МОНмолодьспорту. 

 Повномасштабне практичне впровадження положень загальної концепції щодо 
галузевих рамок кваліфікацій з інформатики та менеджменту у вітчизняних ВНЗ на 
методичному та організаційному рівнях. 

 Розробка нових та удосконалення наявних державних освітніх стандартів з 
інформатики та менеджменту для бакалаврів і магістрів. 

 Розповсюдження і публікація результатів проекту (проведення конференцій, тренінгів  
з методології навчання в рамках нового змісту освіти з інформатики та менеджменту 
для методичних рад, педагогічного персоналу, роботодавців, представників суміжних 
галузей, студентів тощо; розробка інформаційного порталу проекту, публікація 
результатів проекту в фахових виданнях та засобах масової інформації). 
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 Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту. 
 Подальша підтримка проекту. 

Очікувані результати: 
I. Розробка нових та удосконалення наявних державних стандартів підготовки 

бакалаврів і магістрів інформаційних технологій (упорядкування та доповнення 
переліку ІТ-спеціальностей) на основі взаємозв’язку освіти, бізнесу та ринку праці). 

II. Розробка галузевих рамок кваліфікацій з інформатики та менеджменту на основі 
положень Національної рамки кваліфікацій. 

III. Забезпечення відповідності  компетенцій за кваліфікаційними рівнями бакалавра і 
магістра з інформатики та менеджменту до потреб ринку праці. 

IV. Створення робочих груп і комісій з управління галузевими рамками кваліфікацій з 
інформатики та менеджменту та їх подальше розширення. 

V. Розповсюдження результатів проекту. 
VI. Спрямування зусиль учених та фахівців ІТ галузі на розробку концепції  

інформатичої освіти та активне впровадження її положень у професійну підготовку 
фахівців інформаційних технологій кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра. 

VII. Впровадження інноваційних педагогічних технологій на основі співпраці та 
партнерства, особистісно орієнтованого навчання, врахування досвіду Європейських 
країн. 

VIII. Реформування бакалаврської та магістерської підготовки з орієнтацією на 
випереджувальний світовий розвиток виробництва та ІТ галузі.  

IX. Ґрунтовне вивчення прогресивних ідей зарубіжного досвіду. 
Координатор проекту від України:  
Хмельницький національний університет     http://www.khnu.km.ua       
тел.: (0382) 72-80-76;   факс: (03822)2-32-65;   e-адреса:  center@mailhub.tup.km.ua 
Відповідальна особа:  
Григорук Світлана 
доцент кафедри прикладної математики та соціальної інформатики 
Контакти:  
тел.:  +38 067 7865023; факс: (03822)2-32-65; e-адреса: grigsve@mail.ru; grigsve@i.ua 
Партнери з України: 

Національний гірничий університет 
Відповідальна особа:  
Михайло Алексєєв, завідувач кафедри 
програмного забезпечення комп’ютерних 
систем  
Контакти:  
Тел.: 0562 471555, 05623730717 

Сумський державний університет  
www.sumdu.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Костянтин Кириченко 
голова відділу міжнародних відносин 
Контакти: тел.: +38 0990799552, 
е-адреса: info@dir.sumdu.edu.ua 

Хмельницький національний університет 
Григорук Світлана Сергіївна, доцент 
кафедри прикладної математики та 
соціальної інформатики 
Контакти:  
тел.:  (032) 274-01-80,  
е-адреса: grigsve@mail.ru 

Львівський національний університет імені 
Івана Франка 
Відповідальна особа:  
Савула Ярема  
декан факультету прикладної математики,  
Контакти: тел.: 380322740180,  
е-адреса: savula@lnu.edu.ua  
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Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка 
Відповідальна особа:  
Заславський Володимир Анатолійович, 
начальник управління міжнародного 
наукового співробітництва та інноваційних 
технологій   
Контакти: тел.:38044-2393436,  
е-адреса: zas@unicyb.kiev.ua 

Лабораторія ідей, Львів  
Відповідальна особа:  
Кухарський Віталій Михайлович,   
завідувач лабораторії інформаційних 
технологій 
Контакти:  
тел.: 380322394427 , 0673714371 
е-адреса: vitaliy.kukharskyy@gmail.com 

Інститут телекомунікацій та глобальної 
інформації 
Відповідальна особа:  
Вікторія Кліменко, вчений секретар 
Контакти:  
тел.: 0442458797, 044 245 8838, 
е-адреса:  klimenko_vika@ukr.net 

Союз промисловців і підприємців 
Хмельницької області  
Відповідальна особа:  
Іван Іванович Дунець  
Голова союзу  
Контакти:  
тел.:0382644353 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Відповідальна особа: 
Котова Ольга Геральдівна, управління міжнародного співробітництва  
Контакти: тел.: 044-486-24-42, е-адреса: o_kotova@mon.gov.ua 
Web-site проекту:    inarm-project.org 

 
 

 

Informatics and Management:  
Bologna Style Qualification Frameworks  

530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES  

Project acronym:  «INARM» 

Multi-country Structural Measures Project                        
                                                                                 Priority – Higher education and society  
Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2014 

EU funding instrument:  
                         Interregional Programme European Neighbourhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    € 736 980,65 

Target group: employers Partner; students, graduates, teaching/administrative staff. 

Grant holder:  
Maria Curie-Sklodovska University, Poland 
Coordinator: Vice Rector of Maria Curie-
Sklodowska University Professor Ryszard 
Debicki 
Contacts: tel: +48 81 5375205 
fax: +48 81 5375989 
e-mail:  prorekt@poczta.umcs.lublin.pl 

General Manager of the Project:  
Professor Sergiy Chernyshenko 
Contacts:  
tel: +49 1578 4232711 
fax: +49 261 287 2642 
e-mail: svc@uni-koblenz.de 
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Partnership: 
 Universitat Koblenz-Landau, Germany 
 Link Campus University of Malta, Italy 
 Technical University of Kosice, Slovakia 
 Quality Assurance Netherlands, 

Netherlands 
 World University Service – Austrian 

Committee, Austria 
 Lomonosov Moscow State University, 

Russia 
 State University of Management, Russia 
 Moscow State Humanitarian University, 

Russia 
 Nizhniy Novgorod State Technological 

University, Russia 
 Employment Center of Nizhniy Novgorod 

Region, Russia 
 Kuban State University, Russia 
 Krasnodar Regional Universities Alumni 

Association, Russia 
 Samara State Technical University, Russia 
 Department of Labor and Employment of 

Samara Region, Russia 
 Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation 
 National Mining University, Ukraine 

 
 State Engineering University of Armenia 
 Vanadzor Branch of State Engineering 

University of Armenia 
 Russian-Armenian, Slavonic University 
 Republican Union of Employers of Armenia 
 National Center For Professional Education 

Quality Assurance 
 Republic of Armenia Ministry of Education 

and Science, MoES 
 Sumy State University, Ukraine 
 Khmelnitsky National University, Ukraine 
 Union of Industrialists and Entrepreneurs of 

Khmelnitsky Region, Ukraine 
 Ivan Franko National University of Lviv, 

Ukraine 
 Laboratory of Ideas of Lviv 
 Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ukraine  
 The Institute of Telecommunications and 

Global Information, Ukraine 
 Dnipropetrovsk Chamber of Commerce and 

Industry, Ukraine 
 Ministry of Education and Science of 

Ukraine 

Project goals and objectives:  
 to establish a platform for stakeholder active collaboration for identifying qualification 

requirements for bachelor and masters students in the fields of informatics and 
management; 

 to develop sectorial qualifications frameworks (SQF) in the fields of informatics and 
management drawing on the National Qualifications Framework of the target countries  
and European Qualifications Framework  

 to operationalize SQFs by introducing new learning outcomes for informatics and 
management in the partner countries. 

Activities: 
 Capacity building for SQF development committees including academics, scientists, IT 

industry representatives, public figures, EU partners. Travel of 10 PC partners (5 per sector) 
to UKOLD for the trainings. 

 Establishment of an SQF Management Unit (SQFMU) with its Board (SQFMB) in the leading 
universities of each PC for the development of the platform for the stakeholders (the 
database, electronic forum and data collection tools). A study tour of 3 SQFMB staff 
members to TUKE, WUS and FLC to get a first-hand exposure to the experience of their 
counterparts. 

 Development and implementation of a general concept and main policy objectives of the 
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future SQF for informatics and management. 
 Official establishment/adoption of the general concept developments by respective 

governments, which will take the form of a decree of the Ministry of Education and Science 
of respective countries. 

 Full-scale practical implementation and integration of new structures and methods at PC 
universities. 

 Development of learning outcomes for bachelor and master programmes. 
 Project dissemination (peer learning, in-house workshops, trainings, publications and e-

sources for national didactic committees, academic staff, potential employers, students and 
other sectors etc; articles in local papers and relevant mass media). 

 Quality control (including monitoring) of the project. 
 Sustainability. 
Expected results:  

I. Development of the new and improvement of the existing state standards of IT bachelor 
and master training (regulation of the existing specialities and adding new ones to the 
list of IT specialities) on the basis of the correlation of education, business and job 
market). 

II. Development of sectorial qualifications frameworks (SQF) in the fields of informatics 
and management drawing on the National Qualifications Framework. 

III. Ensuring the correlation of learning outcomes of bachelor and master programmes in 
the fields of informatics and management with the demand of the job market. 

IV. Capacity building for SQF development committees including and their sustainability. 
V. Project dissemination. 

VI. Direction of the efforts of academics and IT professionals to the development of IT 
education concept and active dissemination of its outcomes in the practical training of IT 
bachelors and masters. 

VII. Implementation of innovative education strategies according to the principles of 
cooperation and partnership, individually oriented learning, taking into account the EU 
experience. 

VIII. Reforming bachelor and master level training in consistency with the current and future 
developments in the IT sector. 

IX.  Substantial studying of the progressive ideas of  foreign experience. 
Project coordinator in Ukraine:  
Khmelnitsky National University                       http://www.khnu.km.ua       
tel.: (0382) 72-80-76,  fax: (03822)2-32-65,   e-mail:  center@mailhub.tup.km.ua 
Responsible person:  
Svitlana Grygoruk 
Assistant Professor of Applied Mathematics and Social Informatics 
Department 
Contacts:  tel: +38 067 7865023; fax: (03822)2-32-65; e-mail: grigsve@mail.ru; grigsve@i.ua 
Partners from Ukraine:  

National Mining University 
Responsible person:  
Mychailo Alekseyev, Chair, Department of 
Software and Computer Systems  

Sumy State University www.sumdu.edu.ua 
Responsible person: 
Kostyantyn Kyrychenko 
Head of International Affairs Department 
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Contacts:   
tel.: 0562 471555, 05623730717 

Contacts:  tеl.: +38 0990799552, 
е-mail: info@dir.sumdu.edu.ua 

Khmelnytsky National University  
Responsible person:  
Svitlana Grygoruk, Chair of applied 
mathematics and social informatics  
Contacts:  
tel.: (032) 274-01-80,  
e-mail: grigsve@mail.ru 

Ivan Franko National University of Lviv 
Responsible person: 
Yarema Savula, Dean, Faculty of Applied 
Mathematics   
Contacts:  
tel.: 380322740180, 38 0322 394186 
e-mail: savula@lnu.edu.ua  

Taras Shevchenko National University of 
Kyiv  
Responsible person: Volodymyr Zaslavskyi 
Head, Department of international scientific 
cooperation and innovation technologies   
Contacts: tel.:38044-2393436, 38044-259-0439,  
е-mail: zas@unicyb.kiev.ua 

Laboratory of Ideas of Lviv  
Responsible person:  
Vitaliy Kukharskyy  
Director of Laboratory  
Контакти:  
tel.: 380322394427 , 0673714371 
e-mail: vitaliy.kukharskyy@gmail.com 

Institute of Telecommunications and Global 
Information  
Responsible person:  
Victoria Klimenko, Scientific Secretary  
Contacts: tel.: 0442458797, 044 245 8838, 
е-mail:  klimenko_vika@ukr.net 

Union of Industrialists and Entrepreneurs of 
Khmelnitsky Region  
Responsible person:  
Ivan Dunets, Head of the Union   
Contacts:  
tel.:0382644353 

Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine  
Responsible person: 
Olga Kotova, Department of International Cooperation 
Contacts: tel.: 044-486-24-42, e-mail: o_kotova@mon.gov.ua 
Project web-site:  inarm-project.org   
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Модернізація навчальних програм  
у сфері містобудування  

в країнах східноєвропейського добросусідства 
530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR 

Коротка назва проекту:   «CENEAST»  

Міжрегiональний спільний проект           
                                                              Пріоритет – Модернізація навчальних програм 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015   

Програма фінансування ЄК:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:    857 252,65 євро 

Цільова група: викладачі, управлінці та студенти країн-партнерів та партнерські 
неакадемічні організації в сфері будівництва і нерухомості  
Отримувач гранту: Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса, Литва  

Координатор:  
Артурас Каклаускас, професор, доктор наук завідувач кафедри 
Директор Інституту інтернет- та інтелектуальних технологій, член Академії наук Литви 
член Ради ВТУГ 
Контакти:  тел.: 00370 5 274 5234 ; моб.: 00370 5 274 5235;  
е-адреса:  ericdelalonde@gmail.com ;  arturas.kaklauskas@vgtu.lt 
Партнерство: 
 Болонський університет, Італія 
 Салфордский університет, Великобританія 
 Таллінський технологічний університет, 

Естонія  
 Мережа італійських дослідників і 

викладачів з питань управління, Італія 
 Асоціація INFOBALT, Литва 
 Білоруський державний технологічний 

університет, Білорусь 
 Гродненський державний університет    ім. 

Янки Купали, Білорусь 
 Московський державний будівельний 

університет, Росія 

 
 Санкт-Петербурзький державний 

політехнічний університет, Росія 
 Калінінградський державний технічний 

університет, Росія 
 Московський державний індустріальний 

університет,  Росія   
 Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 
інститут», Україна  
 Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний 
інститут», Україна  

Мета та завдання проекту:  
 Модернізувати навчальні програми бакалаврів/спеціалістів, магістрів та аспірантів 

новими модулями з енергетично- і екологічно-сталого, раціонального і безпечного для 
здоров’я містобудування в університетах Білорусі, Росії та України з метою підвищення 
якості та актуальності освіти в університетах країн-партнерів у відповідності до вимог 
ринку праці.  

 Здійснити трансфер практики Болонського процесу в галузі освіти (навчальних 
програм, ECTS, інноваційного навчання та інше) з університетів ЄС до університетів 
країн-партнерів. 
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 Розробити віртуальну міжуніверситетську мережеву освітню систему (інтелектуальну 
бібліотеку, інтелектуальну систему навчання, інтелектуальну систему оцінки знань, 
доступ до електронних джерел наукової та освітньої інформації) для забезпечення 
співпраці між університетами ЄС і країн-партнерів в галузі освіти і наукових 
досліджень. 

 Сприяти підвищенню компетентності працівників університетів країн-партнерів. 
 Підготувати принаймні 240 студентів в ході реалізації пілотного проекту 

Напрями діяльності за проектом: 
 Модернізувати навчальні програми для бакалаврів/спеціалістів, магістрів, аспірантів у 

галузі містобудування. 
 Розробити модулі відповідно до практики Болонського процесу, курси для викладачів 

університетів у визначеній галузі, навчальні методики і проекти навчальних програм (у 
тому числі контролю якості навчання). 

 Створити та запровадити Віртуальний міжуніверситетський мережевий освітній Центр 
і організувати навчальні курси для працівників університетів країн-партнерів та 
асоціацій. 

 Пілотне навчання студентів за новими навчальними програмами/модулями.  
 Контроль якості проекту (включаючи моніторинг). 

Очікувані результати:  
I. Модернізація навчальних програм для бакалаврів/спеціалістів, магістрів, аспірантів у 

галузі містобудування у відповідності до результатів проекту та після закінчення 
проекту. 

II. Створення модулів відповідно до практики Болонського процесу, курсів для 
викладачів університетів у визначеній галузі, навчальних методики і проекти 
навчальних програм. 

III. Віртуальний міжуніверситетський мережевий освітній Центр. 
IV. Принаймні 240 студентів, які пройшли навчання в ході реалізації проекту, 

міжнародне наукове співробітництво та підтримка актуальності навчальних програм 
після закінчення фінансування за програмою Tempus. 

V. Розповсюдження результатів проекту. 
Координатор проекту від України:  
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут»                                            http://inter.kpi.ua/  
тел.:0038 044 2366913;      факс: 0038 044 2365932;       e-адреса:  webmaster@mf.ntu-kpi.kiev.ua 
Відповідальна особа:  
Пятова Анжела В’ячеславівна, Департамент міжнародного співробітництва 
Контакти:  
тел.:  0038 097 311-36-70; факс: 0038 044 406-80-19;     e-адреса: a.piatova@kpi.ua 
Партнери з України: 

Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут»                                  http:// kpi.kharkov.ua/  
тел.: 0038 057 7077336;  факс: 0038 057 7076601 
Відповідальна особа: Кравець Валерій Олексійович, проректор 
Контакти:  тел.:0038 057 7077336; факс: 0038 057 7076601; e-адреса: vak@kpi.kharkov.ua  
Web-site проекту:    http://iee.kpi.ua/internacionalprojects.html   
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Reformation of the Curricula on Built Environment 
in the Eastern Neighbouring Area 

530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR 

Project acronym:  «CENEAST» 
Multi-country Joint Project                                                       Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                          Interregional Programme European Neighbourhood and Partnership 
Instrument 
Tempus grant  amount:    € 857 252,65 

Target group: educators, administrative staff and students of the PC, as well as non-academic 
partners of the construction and real estate 
Grant holder:  
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania 
Coordinator: Prof. PhD. DrSc. Arturas Kaklauskas,  Chairman of the Department, Director of 
the Institute of Internet and Intelligent Technologies, Member of the Lithuanian Academy of 
Science, Member of VGTU Council 
Contacts: tel: 00370 5 274 5234; mob.: 00370 5 274 5235; e-mail: arturas.kaklauskas@vgtu.lt 
Partnership: 
 University of Bologna, Italy 
 University of Salford, UK 
 Tallinn University of Technology, Estonia 
  Network among Italian researchers and 

teachers on management, Italy 
 Association INFOBALT, Lithuania 
 Belarusian State Technological University, 

Belarus 
 Yanka Kupala State University of Grodno, 

Belarus 

 Kaliningrad State Technical University, 
Russia 

 Moscow State University of Civil 
Engineering, Russia 

 Saint-Petersburg State Polytechnical 
University, Russia  

 Moscow State Industrial University, Russia 
 National Technical University of Ukraine, 

Ukraine 
 National Technical University «Kharkiv 

Polytechnic Institute», Ukraine 
Project goals and objectives:  
 To upgrade curricula of BSc/specialists, MSc and PhD programmes with new modules on  

energetically and ecologically sustainable, affordable and healthy built environment in 
universities of Belarus, Russia and Ukraine in order to enhance the quality and relevance of 
education in PC universities to labour market needs. 

 To transfer the Bologna practices in education (curriculum development, ECTS, innovative 
learning, etc.) from EU universities to PC universities. 

 To develop a virtual interuniversity networked educational system (intelligent library, 
intelligent tutoring system, intelligent knowledge assessment system, access to the e-
sources of the research and educational information) in order to ensure cooperation among 
the EU and PC universities in education and research. 

 To assist the competence development of staff within the PC universities. 
 To train at least 240 students during the pilot project. 
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Activities: 
 To upgrade of BSc/specialists, MSc and PhD modules and programmes in Built 

Environment. 
 To develop modules according to Bologna practices, courses for university educators in the 

specified field, teaching methodologies and curricula projects (including the quality 
assurance). 

 To develop and exploit the Virtual Interuniversity Networked Educational Centre and to 
organize training courses for the personnel of PC Universities and associations. 

 Pilot training students in new curricula/modules.  
 Quality control (including monitoring) of the project. 

Expected results:  
I. Upgrade the curricula of BSc/specialists, MSc, PhD degrees in built environment 

according to project results and after the end of the project. 
II. Develop modules according to Bologna practices, courses for university educators in the 

specified field, teaching methodologies and curricula projects. 
III. Virtual Interuniversity Networked Educational Centre. 
IV. At least 240 trained students during the project and international academic cooperation 

and keeping the actuality of curriculum after the end of Tempus funding. 
V. Dissemination of project results. 

Project coordinator in Ukraine:  
National Technical University of Ukraine                                          http://kpi.ua/  
tel: 0038 0442 366913,  fax: 0038 0442 365932,   e-mail:  webmaster@mf.ntu-kpi.kiev.ua 
Responsible person:  
Angela Piatova,  International Collaboration Department 
Contacts:   
tel: 0038 097 3113670;   fax: 0038 044 4068019; e-mail: a.piatova@kpi.ua 
Partners from Ukraine: 
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»      http://kpi.kharkov.ua/         
tel: 0038 057 7077336,  fax: 0038 057 7076601 
Responsible person:  
Valeriy Kravets, Vice-rector,  
tel: 0038 057 7077336,  fax: 0038 057 7076601,   e-mail:    vak@kpi.kharkov.ua 
Project web-site:  http://iee.kpi.ua/internacionalprojects.html   
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 Лідерство та управління змінами  
у сфері вищої освіти  

530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR 

Коротка назва проекту:   «LaMANCHE»  

Багатонаціональний  спільний проект         
                                                Пріоритет –Реформування університетського врядування 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015 (36 місяців) 

Програма фінансування ЄС:  
                                          Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  837,652.06 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники 
ВНЗ, посадовці органів місцевого самоврядування. 
Отримувач гранту: Міжнародний Університетський Коледж, Болгарія 

Координатор:  
КрістінаАрмутлієва, 
Начальник відділу міжнародних зв’язків 
Міжнародного університетського 
коледжу 
Контакти:  тел.: 005958655638 
е-адреса:  christina.armutlieva@vumk.eu 

Головний менеджер проекту: 
Проф. Тодор Радев, ректор Міжнародного 
університетського коледжу 
Контакти: тел: 005958655638 
факс: 005958605760 
е-адреса:  christina.armutlieva@vumk.eu 
                   lamanche@vumk.eu 

Партнерство: 
 Міжнародний університетський 

коледж,  Болгарія 
 Клеверчеррі, Великобританія 
 Бірмінгемський університетський 

коледж, Великобританія  
 Агросуп Діжон, Франція 
 Браганський політехнічний інститут, 

Португалія 
 Тбіліський державний університет ім. 

Іване Явакхішвілі, Грузія 
 Кавказький університет, Грузія 
 Горійський педагогічний університет, 

Грузія 
 Міжнародний Чорноморський 

університет, Грузія 
 Університет Фессалія, Греція 
 Комратський державний університет, 

Молдова 
 Молдовський державний університет, 

Молдова 
 Молдовський державний аграрний 

 
 Вірменський державний інженерний 

університет (політехнічний), Вірменія 
 Гаверський державний університет, 

Вірменія 
 Білоруський державний економічний 

університет, Білорусь  
 Білоруський державний торгівельно-

економічний університет споживчого 
об’єднання, Білорусь  

 Гомельський державний технічний 
університет ім. П.О. Сухого, Білорусь  

 Вітебський державний технологічний 
університет, Білорусь  

 Черкаський державний технологічний 
університет, Україна 

 Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля, 
Україна 

 Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 
Україна 
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університет 
 Державний університет ім. Алеку 

Руссо Балті, Молдова  
 Єреванський державний університет,  

Вірменія 
 Вірменський державний аграрний 

університет, Вірменія 

 Львівська комерційна академія, Україна 
 Луцький національний технічний 

університет, Україна 
 Національний університет «Львівська 

політехніка», Україна 
 Одеський національний економічний 

університет, Україна 
Мета та завдання проекту: 
 окреслитинавичкилідерства та моделей управління у ВНЗ з метою виявлення сфер 

нарощуванняпотенціалу; 
 розширюватисередовищемодернізаційнихпроцесів, в якомурозвиваєтьсянавчальний 

заклад, і аналізуватимісцевітенденції і зміни на інституційномурівні; 
 передаватиуспішні практики управління і моделілідерства та запровадженнязмінвід 

ВНЗ ЄС до інших ВНЗ; 
 розвиватилідерськийпотенціалкерівництва та управлінського персоналу ВНЗ; 
 залучатилідерів ВНЗ ЄС та з-поза його меж до інтерактивногонавчання в 

областіуправліннявищоюосвітою;  
 забезпечити платформу для діалогу та поглибленнявзаємодіїміж ВНЗ та 

іншимиключовимизацікавленими сторонами; зокрема, для 
стимулюванняініціативсередстудентів; 

 розробляти і просуватистратегіїкерівництва та управліннязмінами у 
сферівищоїосвіти в регіоні; 

  підвищувати обізнаність про модернізаційну політику європейських ВНЗ і 
необхідність реформування вищої освіти у ВНЗ країн-партнерів. 

Напрями діяльності за проектом: 
 самооцінка і проведення зовнішнього аналізу лідерських та управлінських навичок і 

моделей ВНЗ країн-партнерів;  
 вивчення прикладів модернізації та їх впливу на ВНЗ країн-партнерів;  
 діяльність із створення потенціалу, включаючи розробку навчальних програм і 

методичних матеріалів з питань управління та здійснення змін; 
 визначення успішних Європейських моделей для лідерства та управління змінами; 
 тренінги для координаторів з питань лідерства та управління змінами, з 

наслідуванням місцевими численними тренінгами, націлені на керівників та 
адміністрацію ВНЗ. 

Очікувані результати:  
I. сприяння транснаціональному співробітництву між ЄС та керівниками ВНЗ країн-

партнерів та іншими провідними зацікавленими сторонами шляхом створення 
науково-дослідних центрів та проведення інших видів роботи; 

II. проведення національних конференцій, пов’язаних з модернізацією та змінами в 
країнах-партнерах; 

III. розробка стратегії управління змінами в вищій освіті в ВНЗ країн-партнерів; 
IV. створення можливостей для молодих керівників та жінок-керівників; 
V. поширення результатів проекту. 

Координатор проекту від України:  
Черкаський державний технологічний університет               http: www.chiti.uch.net 
тел.: 00380472710092;  факс: 00380472710094;   e-адреса:  chdtu-cherkasy@ukr.net 
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Відповідальна особа: Качала Тамара Миколаївна 
проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків  
Контакти: тел.:  00380472730283; факс: 00380472730281; e-адреса: vice-rector@yandex.ru 
Партнери з України:  

Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля 
www.snu.edu.ua 
тел.: 0038(0642) 412225; факс:(0642)413160 
e-адреса: uni@snu.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Гладушина Олеся Олександрівна, 
 в.о. начальника відділу міжнародного 
співробітництва 
Контакти:  
тел.:  0038 (0642) 41-75-47 
e-адреса: gladushyna@gmail.com 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 
www.kpi.kharkov.ua 
тел..: 0038 (057) 700-15-64; факс: (057) 707-66-01;    
Відповідальна особа:  
к.т.н. проф. Кравець Валерій Олексійович, 
проректор з науково-педагогічної роботи 
Контакти : 
e-адреса: consortium@kpi.kharkov.ua; 
Відповідальна особа: Тарас Данько, доцент 
Контакти: тел.: 0038 (057) 700-15-64 
 e-адреса: tarasdanko2010@gmail.com 

Львівська комерційна академія 
www.lac.lviv.ua 
телефон: 0038032275-65-50, 295-81-02 
Відповідальна особа:  
Штанько Тетяна Михайлівна 
Контакти:  тел.: 0038032295-85-54 
e-адреса: tshtanko@gmail.com 
Відповідальна особа:  
Юлія Полякова 
Заступник декана з виховної роботи 
Контакти:  
тел.: 0038032 295-81-79 
e-адреса: julia_polyakova@land.ru 

Луцький національний технічний університет 
www.lutsk-ntu.com.ua 
тел.: 0038(0332) 746103,rector@lutsk-ntu.com.ua 
office@lutsk-ntu.com.ua 
Відповідальна особа:  
Герасимчук Зоряна Вікторівна, д.е.н., професор, 
перший проректор 
Контакти: тел.: 0038 (0332) 74-61-03 
e-адреса: zoryana.lntu@gmail.com 
Відповідальна особа: Наталія Мартинюк 
Спеціаліст у сфері інтелектуальної власності 
наукового відділу 
Контакти: e-адреса:  martinata0@gmail.com 

Національний університет «Львівська 
політехніка»  www.lp.edu.ua 
тел.:  +38 (032) 272-47-33; rector@lp.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Олексів Ігор Богданович, к.е.н., доц., 
заступник завідувача з міжнародних зв’язків 
Контакти:  
тел.: +38 (032) 258-21-14; +38 (032) 258-22-89;  
+38 (032) 258-27-24;  +38 (032)258-23-63 
 e-адреса: okuzmin@lp.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Юрій Рашкевич, проректор з науково-
педагогічної роботи та міжнародних зв'язків 
Контакти: 
 тел..:  +38 (032) 258-24-21 
е-адреса: rashkev@polynet.lviv.ua 

Одеський національний економічний університет  
www.oseu.edu.ua  
тел.: 0038048 7236158; факс: 320446  
 e-адреса: rector@oseu.edu.ua 
Відповідальна особа:  
Музиченко Ганна В’ячеславівна, 
 кандидат політичних наук, доцент кафедри 
фінансів, заступник декана фінансово-
економічного факультету 
Контакти:  
тел.: 0038048 722-41-28, 722-38-80 
 e-адреса: nuta@inbox.ru 
Відповідальна особа: 
Георгій Шубартовський, проректор 
Контакти: 
тел.: 003804832-79-16, 35-81-60; факс:723-11-81 
е-адреса: george@oseu.edu.ua 

Web-site проекту: http://www.lamanche-tempus.eu/ 
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Leading and Managing Change  
in Higher Education  

530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR 

Project acronym:  «LaMANCHE» 

Multi-country Joint Project                                               Priority – Governance Reform  

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 (36 months) 

EU funding instrument:  
InterregionalprogramEuropeanNeighbourhood and PartnershipInstrument 
Tempus grant  amount:  €  837,652.06 

Target group: students, graduates, teaching/administrative staff; top management of 
educational organizations, local community administration staff. 
Grant holder: InternationalUniversity College, Dobrich, Bulgaria 

Coordinator:  
Ms Christina Armutlieva 
Contacts:  
tel : +3595655638  
fax: +35958605760 
e-mail: christina.armutlieva@vumk.eu 

General Manager of the Project:  
Prof.TodorRadev, president of IUC 
Contacts:  
tel: +3595655638, fax: +35958605760 
e-mail: christina.armutlieva@vumk.eu 
             lamanche@vumk.eu 

Partnership: 
 International University College, 

Bulgaria 
 Clevercherry, Great Britain 
 University CollegeBirmingham, Great 

Britain 
 Agrosup Dijon, France 
 Instituto Politecnico de Braganca, 

Portugal 
 Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University, Georgia 
 Caucasus University, Georgia 
 Gori Teaching University, Georgia 
 International Black Sea University, 

Georgia 
 University of Thessaly, Greece 
 Comrat State University, Moldova 
 Moldova State University, Moldova 
 State Agrarian University of Moldova, 

Moldova 
 Alecu Russo Baltic State University, 

Moldova 
 Yerevan State University, Armenia 

 Armenian State AgrarianUniversity, Armenia 
 State Engineering University of Armenia 

(Polytechnic), Armenia 
 Gaver State University, Armenia 
 Belarus State Economic University, Belarus 
 Belarusian Trade and Economics University 

of Consumer Coop., Belarus 
 P.O. Sukhoi State TechnicalUniversity of 

Gomel, Belarus 
 Vitebsk State Technological University, 

Belarus 
 Cherkasy State Technological University, 

Ukraine 
 Volodymyr Dahl East Ukrainian National 

University, Ukraine 
 National Technical University Kharkiv 

Polytechnic Institute, Ukraine 
 Lviv Academy of Commerce, Ukraine 
 Lutsk National Technical University, Ukraine 
 Lviv Polytechnic National University, 

Ukraine 
 Odessa National Economic University, 

Ukraine 



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

Project goals and objectives: 
 to map out existing leadership skills and governance models at PC HEls in view of 

identifying training needs; 
 to analyze locally developed good practices of dealing with modernization-related change 

at the institutional level; 
 to transfer good governance and change management practices from EU HEls to PC HEls; 
 to build the transformational leadership capacity of senior managers at PC HEls; 
 to promote transnational networking and joint problem solving among experts, managers 

of PC HEls and other key stakeholders in HE, as well as to stimulate students 
grassrootsleadership initiatives; 

 to develop and uphold a context-sensitive strategy for managing modernization-related 
 change in HE in the PCs. 
Activities: 
 Self-assessment and external analysis of leadership and management skills and models at 

PC HEls; 
 Study of HE modernization in PCs and its impact on HEls; 
 Capacity building activities including development of syllabuses and guidance materials 

inleadership and change management; 
 Identification of successful European models for leadership and change management; 
 Training of trainers in leadership and in change management, followed by local 

multiplicationtrainings, both aimed at managers and administrators from PC HEls. 
Expected results: 
 Promoting transnational collaboration of EU and PC HEI leaders and other key 

stakeholdersin HE - through a virtual think tank and other activities; 
 National conferences on modernization-related change in PCs; 
 Development of a Strategy for Managing Change in HE in PCs; 
 Capacity building for young leaders and women in leadership; 
 Dissemination of project results. 
Project coordinator in Ukraine: 
CherkassyStateTechnologicalUniversity  www.chiti.uch.net 
tel.: 00380472710092,  fax: 00380472710094,   e-mail:  chdtu-cherkasy@ukr.net 
Responsible person: Dr. Prof. Tamara Kachala 
Vice-Rector for Research and Scientific Work and International Department  
Contacts: tel: 00380472730283; fax: 00380472730281; e-mail: vice-rector@yandex.ru 

Partners from Ukraine: 

Volodymyr Dahl East Ukrainian National 
University www.snu.edu.ua/ 
tel.: 0038(0642) 41-22-25, fax: (0642) 41-31-60,  
e-mail:  uni@snu.edu.ua  
Responsible person:  
Olesya Gladushyna, Acting Head of 
International Cooperation Department 
Contacts:  
tel: 0038 (0642) 41-75-47  
e-mail: gladushyna@gmail.com 

National Technical University «Kharkiv 
Polytechnic Institute» www.kpi.kharkov.ua 
tel.: 0038(057) 700-15-64,  fax: (057) 707-66-01,    
e-mail:  omsroot@kpi.kharkov.ua 
Responsible person:  
Taras Danko, Associate Professor 
Contacts: tel: 0038(057) 700-15-64 
e-mail: tarasdanko2010@gmail.com 
Responsible person: Valeriy Kravets  
Contacts: e-mail: consortium@kpi.kharkov.ua 
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LvivAcademy of Commerce 
www.lac.lviv.ua 
tel.: 0038 (032)  275-65-50, 0038 (032) 2958102 
Responsible person:  
Tetyanа Shtanko, Chief of International 
relations and strategic development 
department 
Contacts: tel: 0038 (032)  295-85-54 
e-mail: tshtanko@gmail.com 
Responsible person: Julia Polyakova  
Contacts: tel.: 0038032 295-81-79 
e-mail:  julia_polyakova@land.ru 

LutskNationalTechnicalUniversity  
www.lutsk-ntu.com.ua 
tel.: +38 (0332) 74-61-03 
e-mail: rector@lutsk-ntu.com.ua, 
vkt@lutsk-ntu.com.ua, office@lutsk-ntu.com.ua 
Responsible person:  
Zoryana Herasymchuk, Prof., First vice-rector  
Contacts: tel: 0038 (0332) 74-61-03 
e-mail: zoryana.lntu@gmail.com 
rector@lutsk-ntu.com.ua 
Responsible person: Natalia Martyniuk 
Contacts: e-mail: marinata0@gmail.com 

Lviv Polytechnic National University 
www.lp.edu.ua 
tel.: 0038 (032) 272-47-33  
e-mail: rector@lp.edu.ua 
Responsible person:  
Ihоr Oleksiv, PhD 
Contacts: tel: 0038 (032) 258-21-14  
 0038 (032) 258-22-89;  0038 (032) 258-27-24  
0038 (032)258-23-63 
e-mail: okuzmin@lp.edu.ua 
Responsible person: Yuriy Rashkevych 
Contacts: tel.: +38 (032) 258-24-21 
e-mail: rashkev@polynet.lviv.ua 
rashkev@lp.edu.ua 

Odessa National Economic University 
www.oseu.edu.ua  
tel.: 0038048 7236158; fax: 320446  
e-mail: rector@oseu.edu.ua 
Responsible person:  
Ganna Muzychenko, Vice-dean of Faculty for 
Finance and economics 
Contacts:  
tel: 0038048 722-41-28, 722-38-80 
e-mail: nuta@inbox.ru 
Responsible person: George Shubartovskyy 
Contacts: tel.: 0038032-79-16, 35-81-60 
fax: 0038048 723-11-81 
e-mail: george@oseu.edu.ua 

Project web-site: http://www.lamanche-tempus.eu/ 
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HUMAN 

Безпека людини (навколишнє середовище, 
якість продуктів харчування, охорона здоров’я 

та суспільство) на територіях,  
забруднених радіоактивними речовинами  

530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR 
Коротка назва проекту:   «HUMAN»  

Багатонаціональний спільний проект           
                                                                       Пріоритет – Модернізація навчальних програм 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 р. – 14 жовтня 2015 р. 

Програма фінансування ЄС:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   € 1 362 541. 64 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, науковці, 
керівники промислових підприємств, посадовці органів місцевого самоврядування, 
особи, що професійно зайняті у відповідній галузі безпеки людини, підприємства та 
установи – роботодавці для випускників. 
Отримувач гранту: Університет м. Кордоба, Іспанія  

Координатор:  проф. Pedro Jose Montero Tordera 
Контакти:  тел.: +34957290613, +34957200588; е-адреса:  Fundecor@uco.es  
Партнерство: 
 Пармський університет, Італія 
 Шведський університет 

сільськогосподарських наук, Уппсала, 
Швеція 

 Університет м. Флоренція, Італія 
 Ризький технічний університет, Латвія 
 Воронезький державний університет, 

Росія 
 Челябінський державний університет, 

Росія 
 Тюменська державна медична академія, 

Росія 
 Уральський федеральний університет, 

Єкатеринбург, Росія 
 Центр довідкової інформації про ядерні 

міста, Новоуральськ, Росія  
 Міжнародний державний екологічний 

університет, Мінськ, Білорусь 

 Гродненський державний аграрний 
університет, Білорусь 

 Гродненський державний медичний 
університет, Білорусь 

 Білоруський державний університет, 
Мінськ, Білорусь 

 Севастопольський національний 
університет ядерної енергетики та 
промисловості, Україна 

 Житомирський державний технічний 
університет, Україна 

 Вінницький національний медичний 
університет ім. Пирогова, Україна 

 Київський міжнародний університет, 
Україна 

 Поліський філіал Українського 
науково-дослідного інституту лісового 
господарства та агролiсомелiорацiї ім. 
Г.М. Висоцького, Довжик, Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Розробити міждисциплінарні програми підготовки магістрів і докторів філософії 

(аспірантури) з Безпеки Людини (БЛ), яка проживає на територіях, забруднених 
унаслідок аварій на Атомних електричних станціях (АЕС)  і заводах з переробки 
ядерного пального, у межах таких спеціальностей:      
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екологія та охорона навколишнього середовища – БЛ та навколишнє середовище;   
контроль за якістю їжі – БЛ і якість їжі;  
медицина – БЛ та охорона здоров’я;   
політичні та соціальні науки – БЛ і суспільство; 

і впровадити їх у 12 університетах держав-партнерів (4 білоруські,  4 російські та 4     
українські) з вересня 2014 року. 

 Підвищити професійну і педагогічну майстерність викладачів університетів,     що 
беруть участь у проекті, а також удосконалити навчальну інфраструктуру цих 
університетів, щоб забезпечити належний рівень навчання студентів за новими 
спеціальностями.    

Напрями діяльності за проектом: 
 Огляд існуючих програм підготовки магістрів і докторів філософії/кандидатів наук в 

університетах Європейського Союзу зі спеціальностей «Екологія та охорона 
навколишнього середовища», «Контроль якості продуктів харчування», «Охорона 
здоров’я» та «Політичні і соціальні науки» та їх порівняльний аналіз із аналогічними 
програмами університетів країн-партнерів щодо кореляції між ними. 

 Розробка концепції міждисциплінарної підготовки магістрів і докторів 
філософії/кандидатів наук з безпеки людини, яка проживає в умовах підвищеної 
радіації. 

 Розробка міждисциплінарних програм підготовки магістрів і докторів 
філософії/кандидатів наук за такими напрямками: «Безпека людини (БЛ) та 
навколишнє середовище», «Якість продуктів харчування та БЛ», «Охорона здоров’я 
та БЛ», «БЛ і суспільство», беручи до уваги особливості проживання людини на 
територіях, постраждалих від наслідків аварій  на АЕС і заводах з переробки 
ядерного пального.   

 Акредитація розроблених програм на університетському або на національному рівні. 
 Поліпшення майстерності викладачів з країн-партнерів, які беруть участь у розробці 

та викладанні нових програм, насамперед у методології міждисциплінарного 
навчання студентів. 

 Розробка й публікація міждисциплінарних навчальних посібників та інших 
навчальних матеріалів, наприклад з дисциплін: «Права людини на забруднених 
територіях», «Суспільство та безпека людини у радіоактивних зонах», 
«Чорнобильська катастрофа: соціальні та психологічні проблеми», «Радіоекологія та 
безпека людини», «Радіація: дози, ефекти та ризики», «Дезактивація територій, 
забруднених радіоактивними відходами» тощо. 

 Організація двох літніх шкіл для студентів і викладачів, конференцій виконавців   
проекту та Міжнародної конференції за результатами проекту. 

 Створення ресурсних центрів з безпеки людини для студентів і викладачів в 
університетах країн-партнерів. 

 Створення Міжуніверситетської електронної бібліотеки з безпеки людини та 
наповнення її існуючими й розробленими в межах проекту матеріалами. 

 Пілотне навчання студентів за новими навчальними програмами. 
 Контроль за якістю та моніторинг ходу проекту, поширення результатів, 

забезпечення стійкості результатів після завершення фінансування й управління 
проектом. 

Очікувані результати:  
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I. Розроблені та запроваджені у 12 університетах країн-партнерів (у 4 білоруських, 4 
російських і 4 українських) міждисциплінарні програми підготовки магістрів і докторів 
філософії/кандидатів наук з безпеки людини, яка проживає в умовах підвищеної радіації. 
II. Викладачі з університетів країн-партнерів, які підвищили свою професійну та 
педагогічну майстерність, серед них завдяки стажуванню в університетах ЄС. 
III. Діючі Ресурсні центри для студентів і викладачів  в університетах з країн-партнерів і 
Міжуніверситетська електронна бібліотека з безпеки людини. 
IV. Опубліковані та розміщенні в електронній бібліотеці посібники та інші навчальні 
матеріали. 
V. Перший випуск магістрів за програмами «Безпека людини». 
VI. Поширені результати проекту. 
Координатор проекту від України:  
Київський міжнародний університет:  http://kymu.edu.ua        
Tел./Факс: +38 044 4500631; E-адреси: info@kymu.edu.ua, irroffice@kymu.edu.ua   
Відповідальна особа:  
проф. Самотокін Борис Борисович, проректор з міжнародних зв’язків  
Контакти:  
Тел./Факс: +38 044 4272948; Е-адреса: samotokin@ukr.net  
Партнери з України:  

Севастопольський національний 
університет ядерної енергетики та 
промисловості 
Відповідальна особа: 
доц. Юлія Омельчук,  декан 
Контакти:  
тел: +380692710138, е-mail: 
eco@sinp.com.ua 

Житомирський державний технологічний 
університет  
Відповідальна особа:  
Василь Мамрай 
начальник відділу міжнародних зв’язків 
Контакти: 
тел.: +380412418541,  
е-mail: vmamray@rambler.ru 

Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова  
Відповідальна особа: проф. Сергій Заіка,  
Контакти: тел.:  +380432351558, е-mail: dzaika74@mail.ru  
Web-site проекту: 
http://www.ztu.edu.ua/ua/structure/departments/worldwork/programs.php 

 

HUMAN 
HUMAN Security (Environment, Quality Of Food, 

Public Health And Society) on Territories 
Contaminated by Radioactive Agents 

530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR 
Project acronym:  «HUMAN» 

Multi-country Joint Project                                                       Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                                      Regional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  1 362 541. 64 
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Target group: students, graduates, teaching/administrative staff; top management of industry 
enterprises, local community administration staff, professionals in the appropriate field of 
Human Security, and institutions/enterprises – employers of the graduates 
Grant holder: Cordoba University, Spain 
Coordinator: Pedro Jose Montero Tordera, Managing-Director 
Contacts: Tel: +34957290613 ; Fax: +34957218122; e-mail:  Fundecor@uco.es 
Partnership: 
 Cordoba University, Spain 
 University of Parma, Italy 
 Swedish University of Agriculture 

Sciences, Uppsala, Sweden 
 University of Florence, Italy 
 Riga Technical University, Latvia 
 Voronezh State University, Russian 

Federation 
 Chelyabinsk State University, Russian 

Federation 
 Tyumen State Medical Academy, 

Russian Federation 
 Ural Federal University, Ekaterinburg, 

Russian Federation 
 Nuclear Cities Educational Information 

Center, Novouralsk, Russian Federation 

 
 International Sakharov Environmental 

University, Minsk, Belarus 
 Grodno State Agrarian University, Belarus 
 Grodno State Medical University, Belarus 
 Belarusian State University, Minsk, Belarus 
 Kyiv International University, Ukraine 
 Zhytomyr State Technological University, 

Ukraine 
 Sevastopol National University of Nuclear 

Energy and Industry, Ukraine 
 Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical 

University, Ukraine 
 Polissya Branch of Ukrainian Research 

Institute of Forestry and Forest Melioration, 
Dovzhik, Ukraine 

Project goals and objectives:  
1. To develop interdisciplinary Master and PhD Programs focused on Human Security (HS) 
of population lived on territories suffered by accidents at Nuclear Power Plants/Nuclear 
Fuel Reprocessing Plants in frames of the following specialties:  
 Ecology and Environment Sciences – «HS and Environment»;  
 Food Quality Control – «Quality of Food and HS»,  
 Medicine – «Public Health and HS»; 
 Political and Social Sciences – «HS and Society» 
and introduce them in 12 PC Universities (4 BY, 4 RU, 4 UA) since September 2014. 
2. To improve professional and pedagogical qualification of PC teachers and modernize 
teaching infrastructure of PC Universities for providing of advanced level of Master and 
PhD students' training on appropriate Human Security Programs. 

Activities: 
 Review of existent study programs of EU Universities of specialties «Ecology and 

Environment Sciences», «Food Quality Control», «Public Health» and «Political and Social 
Sciences» on Master and PhD levels and their comparative analysis with the same 
programs of PC Universities from the point of view of their interdisciplinary correlation; 

 To develop a  concept of interdisciplinary training for Master and PhD students in Human 
Security; 

 Taking in consideration peculiarities of living conditions on territories suffered by accidents 
at Nuclear Power Plants/Nuclear Fuel Reprocessing Plants to develop the following 
interdisciplinary Master and PhD Programs: «Human Security and Environment»,   
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«Quality of Food and Human Security», «Public Health and Human Security» and  «Human 
Security and Society»; 

 Accreditation of the developed Programs on institutional /national level; 
 Skills’ upgrading of PC teachers involved in teaching of new programs, first of all in the 

field of methodology of interdisciplinary students’ training; 
 To develop and publish new interdisciplinary manuals and other teaching materials on such 

topics: Human Rights on the Contaminated Territories, Society & Human Security in 
Radioactive Zones, Chernobyl Disaster: Social & Psychological Problems, Radioecology and 
Human Health, Radiation: dozes, effects and risks, Decontamination of the Territories 
Suffered by Radioactive Agents, etc.; 

 To organize and carry out two Summer Schools for teachers and students, Project Working 
Team  Conferences and International Conference on the project results;  

 Creation PC University Resource Centers for the Human Security students and teachers;  
 To create Inter-university E-library in the field of Human Security and submit there all 

existent and developed in frames of the project materials; 
 Pilot students’ training with graduation of the first generation of Masters;  
 Project quality control and monitoring, dissemination, sustainability, and management. 
Expected results:  
I. Developed and introduced in operation in 12 PC Universities participated in the project (4 

BY, 4 RU and 4 UA) interdisciplinary Master and PhD Programs concerning Human 
Security; 

II. PC University teachers’ qualification will be raised, including through training in EU 
Universities; 

III. Operated PC University Resource Centers for the Human Security students and teachers 
and project related Inter-university E-library;   

IV. Published/Submitted into the E-library interdisciplinary manuals and other teaching 
materials;  

V. The first generation graduates of the Human Security Master Programs; 
VI. Dissemination of project results. 

Project coordinator in Ukraine:  
Kyiv International University  http://kymu.edu.ua 
tel.: +38 044 4500631,  fax: +38 044 4500631,   e-mail:  info@kymu.edu.ua , irroffice@kymu.edu.ua  
Responsible person: Prof. Borys Samotokin, Vice-rector  
Contacts:  tel: +38 044 4272948; fax: +38 044 4272948; e-mail: samotokin@ukr.net  

Partners from Ukraine: 

Sevastopol National University of Nuclear 
Energy and Industry 
Responsible person: 
Julia Omelchuk, Assoc. Prof., Dean  
Contacts: 
tel: +380692710138, e-mail: eco@sinp.com.ua   

Zhytomyr State Technological University  
Responsible person: 
Vasyl  Mamray, MSc., Head of the Department, 
Contacts:  
tel.: +380412418541,  
e-mail: vmamray@rambler.ru 

Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical University  
Responsible person: Serhiy Zaika, Professor 
Contacts: tel.:  +380432351558, e-mail: dzaika74@mail.ru  
Project web-site:  http://www.ztu.edu.ua/ua/structure/departments/worldwork/programs.php 
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Розробка навчальних планів  

для нової спеціалізації:  
Магістр інженерії з проектування мікросистем  

530785-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-JPCR 
Коротка назва проекту:   «MastMST»  

Національний спільний проект          Пріоритет – Модернізація навчальних програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015 

Програма фінансування ЄК:  
                                             Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 007 727,18 

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники 
промислових підприємств, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. 
Отримувач гранту: Політехніка Лодзька, Польща 

Координатор:  
Професор Станіслав Бєлецький 
Контакти:  тел: 00 48 42 631 2001 
факс: 00 48 42 636 8522 
е-адреса:  rector@adm.p.lodz.pl  

Головний менеджер проекту: 
Професор Збігнєв Лісік 
Контакти:  тел: 00 48 42 636 7999 
факс: 00 48 42 636 8024 
е-адреса:  zbigniew.lisik@p.lodz.pl  

Партнерство: 
 Лодзинський технічний університет, 

Польща 
 Технічний університет Ільменау, 

Німеччина 
 Ліонський Інститут прикладних наук, 

Франція 
 Університет Павіа, Італія 
 Харківський Національний 

університет радіоелектроніки, 
Україна  

 Національний університет 
«Львівська політехніка», Україна 

 
 Донецький Національний технічний 

університет, Україна 
 Київський Національний університет 

ім.Т.Г.Шевченка, Україна 
 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту, Україна 
 Науково-виробниче підприємство 

«КАРАТ», Україна 
 Науково-дослідний інститут 

Мікроприладів НАН України 
 ТзОВ «Алдек-КТС», Україна 

Мета та завдання проекту:  
 Створення нової спеціалізації Магістр з Проектування мікросистем для технічних 

університетів України 
 Розроблення програм і навчальних матеріалів для нової спеціалізації з врахуванням 

3-х рівневої навчальної структури ECTS та визнання дипломів і наукових ступенів в 
країнах-партнерах 

 Встановлення/модернізація двох мікросистемних лабораторій (проектування і 
тестування) для нової спеціалізації в цільових університетах України 

 Впровадження сучасних мікросистемних технологій в поточну програму бакалаврів в 
українських університетах 

 Організація навчання магістрів та покращення підготовки аспірантів в області 



Опис проектів програми Темпус IV/ Tempus IV Projects Compedia 

  Проект фінансується Європейським Союзом/ Project is funded by European Union 

комп’ютерного проектування мікросистемних приладів 
 Підготовка високо-кваліфікованих інженерних кадрів для сучасної високо-

технологічної галузі національних мікроелектронних підприємств 
 Пропагування літньої школи та студентських практик з Проектування мікросистем в 

рамках трикутника знань 
 Реалізація широкого співробітництва між Українськими та Європейськими 

партнерськими інституціями з метою обміну студентами, спільного навчання 
магістрів та спільних досліджень аспірантів 

Напрями діяльності за проектом: 
 Створення та затвердження нової спеціалізації для магістерської спеціальності 
 Підготовка навчальних матеріалів для спеціалізації Проектування мікросистем 
 Заснування/модернізація навчальних мікросистемних лабораторій 
 Тренінг українського викладацького складу та техніків для нової спеціалізації  
 Розширений тренінг студентів на технологічній практиці та технологічних курсах 
 Розповсюдження результатів проекту між українськими технічними вузами 
 Контроль якості і моніторинг проекту 
 Менеджмент проекту 

Очікувані результати:  
I. Затвердження нової спеціалізації Магістр Проектування Мікросистем 
II. Навчальні програми і матеріали для навчання на бакалавраті, в магістратурі та 
аспірантурі 
III. Лабораторії з проектування і тестування мікросистем для цільових українських 
університетів 
IV. Кваліфіковано підготовлений викладацький склад та технічний персонал лабораторій 
V. Українські студенти, що пройшли практику, інтенсивні технологічні курси та 
дипломне проектування в Європейських університетах 
VI. Матеріали для розповсюдження результатів проекту, звіти про поточне виконання та 
якісні показники проекту 
Координатор проекту від України:  
Національний університет «Львівська політехніка»           http://www.lp.edu.ua  
тел./факс: +38 (032) 272-47-33 / +38 (032) 237-50-53   e-адреса:  rector@lp.edu.ua  
Відповідальна особа:  
Проф. Михайло Лобур, Завідувач кафедри Системи автоматизованого проектування 
Контакти:  
тел./факс: +38 (032) 258-26-74; e-адреса: mlobur@polynet.lviv.ua 
Партнери з України: 

Харківський Національний університет 
радіоелектроніки www.kture.kharkov.ua 
Відповідальна особа:  
Проф. Володимир Хаханов 
Контакти:  
тел./факс: +38 (057) 7021326,  
e-адреса: hahanov@kture.kharkov.ua  

Донецький Національний технічний 
університет               www.donntu.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Проф. Юрій Скобцов 
Контакти: 
тел./факс: +38 (062) 304 9020,  
e-адреса: skobtsov@kita.donntu.edu.ua  

Київський Національний університет ім. 
Т.Г.Шевченка               www.univ.kiev.ua 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України                               www.mon.gov.ua 
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Відповідальна особа:   
Проф. Валерій Скришевський 
Контакти: 
тел./факс: +38 044 526 0582 
е-адресa:  skrysh@univ.kiev.ua  

Відповідальна особа:   
Олександр Якименко 
Контакти:   
тел./факс: +38 (044) 486-74-09 
е-адресa:  yakimenko@mon.gov.ua 

Науково-дослідне підприємство 
«КАРАТ»  www.carat.lviv.ua 
Відповідальна особа:   
Проф. Микола Ваків  
тел./факс: +38 (032) 294 9735 
е-адресa:  vakiv@ipm.lviv.ua 

Науково-дослідний інститут мікроприладів 
НАН України         www.imd.com.ua 
Контакти: 
Проф. Володимир Вербицький  
тел./факс: +38 (044) 434 7277 
е-адреса: verbitsky@imd.org.ua 
 

ТзОВ «Aldec-KTC»       www.aldec.com 
Відповідальна особа:  Др. Сергій Зайченко 
 Контакти: тел./факс: +38 (057) 760 4725, e-адреса: sergeiz@aldec.com 
Web-site проекту: http://lp.edu.ua/tempus 

 

 

Curricula Development for New Specialization: 
Master of Engineering in Microsystems Design 
530785-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-JPCR 

Project acronym:  «MastMST» 

National Joint Project                                                       Priority – Curricula Reform 

Project duration: 15 October 2012 – 14 October 2015 

EU funding instrument:  
                                Interregional Program European Neighborhood and Partnership Instrument 
Tempus grant  amount:    €  1 007 727,18 

Target group: students, graduates, teaching/administrative staff; top management of industry 
enterprises, Ministry of education and science, local community administration staff. 
Grant holder:    Lodz Technical University, Poland 

Coordinator:  
Prof. Stanislaw Bielecki 
Contacts:  
tel: : 00 48 42 631 2001 
fax: 00 48 42 636 8522 
e-mail: rector@adm.p.lodz.pl  

General Manager of the Project:  
Prof. Zbigniew Lisik  
Contacts:  
tel: : 00 48 42 636 7999 
fax: 00 48 42 636 8024 
e-mail: zbigniew.lisik@p.lodz.pl 

Partnership: 
 Technical University of Lodz, Poland 
 Ilmenau University of Technology, 

Germany 
 Lyon Institute of Applied Sciences, France 
 University of Pavia, Italy  
 Lviv National Polytechnical University, 

 Donetsk National Technical University, 
Ukraine 

 Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, Ukraine 

 Ministry of Education and Science, Youth 
and Sport of Ukraine 

 Scientific Research Company «CARAT», 
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Ukraine 
 Kharkiv National University of 

Radioelectronics, Ukraine 

Ukraine 
 Research Institute of Microdevices NAS of 

Ukraine 
 Aldec-KTC Ltd., Ukraine 

Project goals and objectives:  
 Creating new specialization «Master of Engineering in Microsystems Design» for technical 

universities in Ukraine 
 Developing curricula and teaching materials for new specialization with a focus on 3-cycle 

ECTS educational structure, degree and diploma recognition in the partner countries 
 Establishing/modernization of two Microsystem laboratories (Design and Test) for new 

specialization in target UA universities 
 Incorporating modern Microsystem technologies in actual bachelor engineering curricula 

in UA universities 
 Organization of graduate (Master) and improve post-graduate (PhD) education in the 

domain of computer-aided design of Microsystem devices 
 Preparing high-quality engineer professionals in modern high-tech domain for national 

microelectronic companies 
 Promoting Summer Schools and students work practice in Microsystems Design within the 

knowledge triangle 
 Realization of wide-range cooperation between UA & EU partner institutions for students 

exchange, joint MSc and PhD research 
Activities: 
 Creating and adopting new specialization for Master speciality 
 New curricula development for Microsystems Design specialization 
 Establishing/modernization new Microsystems training laboratories 
 Training UA academic staff for new specialization 
 Advanced students training during work practice and technology courses 
 Dissemination of project results between UA technical universities 
 Project quality control and monitoring 
 Management of the project 

Expected results:  
I. Ratification of the new specialization proposal 

II. Bachelor, Master and Doctoral courses curricula and teaching materials 
III. Microsystems Design and Test laboratories for target UA universities 
IV. Trained/retrained UA academic teaching staff and laboratories technicians 
V. UA students with work practice, technology courses & diploma projects in EU 

institutions 
VI. Project dissemination materials, progress and quality assessment reports 
Project coordinator in Ukraine:  
Lviv National Polytechnical University                       http://www.lp.edu.ua  
tel./ fax: +38 (032) 272-47-33 / +38 (032) 237-50-53,      e-mail:  rector@lp.edu.ua  
Responsible person:  
Prof. Mykhaylo Lobur, Head of the Department of Computer-Aided Design Systems 
Contacts:   
tel:/ fax: +38 (032) 258-26-74;  e-mail: mlobur@polynet.lviv.ua  
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Partners from Ukraine: 

Kharkiv National University of 
Radioelectronics www.kture.kharkov.ua 
Responsible person: 
Prof. Vladimir Hahanov 
Contacts:   
tel/fax: +38 (057) 7021326,  
e-mail: hahanov@kture.kharkov.ua  

Donetsk National Technical University 
www.donntu.edu.ua  
Responsible person:  
Prof. Yuriy Skobtsov 
Contacts:   
tel/fax: +38 (062) 304 9020,  
e-mail: skobtsov@kita.donntu.edu.ua  

Taras Shevchenko National University of 
Kyiv                         www.univ.kiev.ua 
Responsible person: 
Prof. Valeriy Skryshevsky,  
Contacts: tel/fax: +38 (044) 526 0582,  
e-mail: skrysh@univ.kiev.ua  

Ministry of Education and Science, Youth and 
Sport of Ukraine         www.mon.gov.ua 
Responsible person: 
Mr. Oleksandr Yakymenko 
Contacts: tel/fax: +38 (044) 486-74-09,  
e-mail: a_yakimenko@mon.gov.ua 

Research Institute of Microdevices NAS of 
Ukraine                           www.imd.com.ua  
Responsible person:  
Prof. Volodymyr Verbitsky 
Contacts: tel./fax: +38 (044) 434 7277   
e-mail: verbitsky@imd.org.ua 

Scientific Research Company «CARAT»  
 www.carat.lviv.ua 
Responsible person: Prof. Mykola Vakiv 
Contacts:  
tel./fax: +38 (032) 294 9735 ,  
e-mail: vakiv@ipm.lviv.ua 

Aldec-KTC Ltd.    www.aldec.com 
Responsible person: Dr. Sergiy Zaychenko,  
Contacts: tel./fax: +38 (057) 760 4725 ,  e-mail: sergeiz@aldec.com 
Project web-site:  http://lp.edu.ua/tempus 

 
 

 
 


