Відбувся моніторинг
Проекту «CENEAST» програми TEMPUS
19 березня 2015 року у Національному технічному університеті
України «Київський політехнічний інститут» було проведено моніторинг
проекту CENEAST «Реформування програм у сфері містобудівництва на
просторі східного сусідства» за програмою TEMPUS.
Завданнями проекту є: оновлення учбових програм бакалаврів,
спеціалістів і магістрів та аспірантських програм новими модулями
(напрямами) з організації енергетично й екологічно стійкого, доступного
та здорового навколишнього середовища і забудови у вузах Білорусі,
Росії та України з метою підвищення якості освіти та її відповідності
потребам ринку праці; трансфер Болонського освітнього досвіду до
університетів країн східносусідського партнерства; розробка віртуальної
мережевої

міжвузівської

освітньої

системи

в

рамках

кооперації

університетів ЕС і країн східносусідського партнерства в галузі освіти та
наукових досліджень; навчання персоналу університетів і, щонайменше,
240 студентів.
До

складу

моніторингової

місії

входили

представники

Національного Еразмус+ офісу в Україні: менеджер з моніторингу
проектів Олена Оржель та менеджер з аналітичної роботи Жанна
Таланова.

На моніторингу були присутні представники закордонного та
українських університетів - учасників консорціуму, вітчизняних компаній,
студенти та викладачі ІЕЕ НТУУ «КПІ».
Робота моніторингової місії розпочалася із зустрічі з проректором
НТУУ

«КПІ»

з

С.І.Сидоренко

науково-педагогічної

та

заступником

роботи

першого

(міжнародні

проректора

зв’язки)

НТУУ

«КПІ»

С.П.Гожим, які в своїх виступах підтримали проект і зазначили, що ІЕЕ
НТУУ «КПІ» сьогодні є лідером в Україні в сфері енергоефективності, та
виразили

впевненість,

що

колектив

виконає

усі

взяти

на

себе

зобов’язання по проекту та подальшому використанню та впровадженню
його результатів.
Директор

ІЕЕ

С.П.Денисюк,

привітав

учасників

консорціуму,

представників Національного Еразмус+ офісу в Україні, гостей зустрічі,
підтримав проект і побажав успіхів в роботі.
З доповідями виступили учасники консорціуму.
Артурас

Каклаускас,

представник

координатора

проекту

(грантхолдера) – Вільнюського технічного університету ім. Гедимінаса,
Литва, розповів про основні результати виконання проекту, зокрема про
розроблення 16 модулів до навчальних програм бакалаврів, магістрів та
аспірантів. Головна відмінність модулів – можливість персоналізації
освітніх програм та їх адаптації до потреб конкретного студента, його
інтересів та можливостей. Розповів про розроблення спеціального
програмного забезпечення для дистанційного навчання студентів.
Анжела Пятова, координатор проекту CENEAST від України, в
своєму

виступі

розповіла

про

взаємодію

університетів-партнерів,

університетів України, які не є партнерами проекту, та про взаємодію
різних міжнародних проектів на прикладі НТУУ «КПІ».
Володимир Прокопенко, відповідальна особа від НТУУ "КПІ",
виступив з презентацією, присвяченою ходу виконання проекту в ІЕЕ
НТУУ «КПІ» та підготовки Лабораторії модернізації навчальних модулів.

Ірина Порункова, представник учасника консорціуму – НТУ «ХПІ»,
зазначила, що участь у програмі дуже зблизила усіх членів команди,
з’явилася своєрідна «сім’я Темпуc». Авторитет Артураса Каклаускаса у
науковому колі змусив усіх учасників підтягнутися до його рівня,
орієнтуватися на високу якість роботи.
Наталія Самойленко, представник НТУ «ХПІ», додала, що вони
задоволені проміжними результатами реалізації проекту і презентувала
розроблений в НТУ «ХПІ» навчальний модуль.
Завідуючий кафедри охорони праці, промислової та цивільної
безпеки ІЕЕ НТУУ «КПІ» Олег Левченко, підтримуючи проект підкреслив
актуальність

наукових

і

освітянських

напрямів

енергозбереження,

екології та безпеки життєдіяльності, яким присвячені модулі, що
розробляються в проекті.
Жвавий

інтерес

учасників

моніторингу

викликали

виступи

представників роботодавців. Позитивні оцінки результатів проекту
висловили представник Асоціації інженерів енергетиків України Олена
Мінчук,

та

управляючий

партнер

ТОВ

«Інженерна

логіка»

Олег

Разумовський.
В ході моніторингу прийняли участь заступники директора ІЕЕ
Олександр Данілін та Анатолій Ган, керівник міжнародного офісу ІЕЕ
Олег Коцар, координатор з міжнародної роботи ІЕЕ Юлія Чернецька,
доценти Володимир Находов, Василь Калінчик , Віталій Побігайло,
магістри та аспіранти ІЕЕ Валерія Процько, Віталій Опришко, Дмитро
Іванько, Віталій Калінчик.
Моніторингова місія спілкувалася також зі студентами ІЕЕ НТУУ
«КПІ», які залучені до реалізації проекту. Студенти розповіли про власне
бачення

напрямів

модернізації

національної

системи

освіти

та

висловили власні думки щодо підвищення ефективності запровадження
розроблених модулів в університеті.

У підсумку моніторингу проекту була оголошена резолюція, в якій
представники Національного Еразмус+ офісу високо оцінили досягнення
проектних команд із розробки та впровадження навчальних модулів.
Відмічені

актуальність,

ефективність,

впровадження,

результативність, вплив (наслідки), сталість. Зазначено, що в цілому
заходи здійснюються згідно з планом, з найважливіших заходів було
виконано створення навчальних модулів і розробка планів впровадження
їх в навчальний процес. В той же час, було висловлено зауваження
щодо недостатньої популяризації та інформування зацікавлених сторін
про результати проекту CENEAST та інших проектів програми TEMPUS в
цілому.
Моніторингова комісія висловила сподівання, що результати
проекту будуть запроваджено в НТУУ «КПІ» і розповсюджено в інших
університетах України.

