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ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЇ У 2020 РОЦІ: ДІЯЛЬНОСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ  
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 OF ENVIRONMENTAL SCIENCES: ACTIVITY AND OUTPUTS 
1V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukrain 

 

The paper is devoted to present international projects, implemented by Karazin Institute of Environmental 

Sciences. Key activities and outputs for 2020 on three projects are given in details. 

 
Каразінський нвчально-науковий інститу екології є одним із лідерів в університеті в пи-

таннях міжнародної діяльності. У 2020 році в інституті реалізовувалося три міжнародних прое-
кти. Нижче зробимо огляд діяльнсоті та основних результатів. 

Проєкт ЕРАЗМУС+ «Комплексна докторська програма з екологічної політики, мене-
джменту природокористування та техноекології – INTENSE» 

Метою проєкту є вирішення основних екологічних проблем, що зумовлені нечітко сфор-
мульованою політикою, неналежним вибором управлінських дій та відсутністю відповідних те-
хнологій.  

Серед основних результатів слід відзначити наступні: 
• У 2020 році  розпочато роботу української та міжнародної докторської  школи та підпи-

сано Регламент роботи школи. 
• Підготовлено реєстр обладнання спільного доступу для проведення досліджень. 
• Завершується підготовка чотирьох відкритих масивних онлайн курсів (Massive Open On-

line Course – МООС). Команда Каразінського ННІ екології є відповідальною за розробку 
МООС «Принцип застереження та перехід до сталості» (“Precautionary Principle and Sus-
tainability Transition”) 

• Закінчено апробацію, оновлено та стартувало повноцінне викладання за 10 розробленими 
навчальним курсам. Усі навчальні дисципліни оформлено у вигляді дистанційних курсів 
у MOODLE. 

• Для розповсюдження результатів проводяться семінари, круглі столи, конференції, тре-
нінги, публікуються статті та тези. 

Проєкт ЕРАЗМУС+, Модуль Жана Моне «Інструменти екологічної політики ЄС – 
INENCY» 

Метою проєкту є створення модулю із 3 курсів обсягом 8 ECTS та науковий компонент.  
Серед основних результатів слід відзначити наступні: 
- Оновлено навчальні матеріали за  трьома навчальними дисциплінами. 
- Затверджено навчальний план підготовки бакалаврів, до якого включені розроблені на-

вчальні дисципліни. 
- Результати публікуються у вигляді статей та тез доповідей. 
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Проєкт Еразмус+ з академічної мобільності з Університетом Західної Аттики, м. 

Афіни (Греція) 

Метою проєкту є обмін викладачами та студентами, посилення співпраці. 

В рамках даного проєкту було розпочато студентську мобільність та увесь весняний се-

местр 2019-2020 року студентка третього курсу Анастасія Сапун навчалася в Університеті Захід-

ної Аттики (Греція).  

Діяльність із диссемінації 

З метою розповсюдження інформації щодо можливостей ініціювання та участі у міжнаро-

дних проєктах щороку проводиться декілька семінарів для студентів та викладачів. Також на 

сайті інституту створено сторінки міжнародних проєктів (http://ecology.karazin.ua/mizhnarodna-

dijalnist/ ).  
 

Восени 2020 року в рамках Днів ЕРАЗМУС+, які проходили 15-17 жовтня, Каразінський 

навчально-науковий інститут прийняв участь у пан-європейському флешмобі. В інституті було 

проведено декілька заходів: 

- Онлайн фотовиставка «Мій Еразмус+» – учасники проєктів підготували колажі з фо-

тографіями (рис.1). 

- Онлайн семінар для студентів «Що мені дав ЕРАЗМУС+» - на семінарі були представ-

лені проєкти інституту, учасники поділилися враженнями від участі у різноманітних 

видах діяльності (рис.2). 

- Міжфакультетський захід «Онлайн презентація проектів ЕРАЗМУС+ у Каразінському 

університеті» - студентам та викладачам університету було надано інформацію щодо 

участі інституту у проєктах та основних досягненнях (рис.3). 

 

  

Рис. 1 – Фотовиставка «Мій Еразмус+», 15-17 жовтня 2020 р. (http://ecology.karazin.ua/erasmusdays-2020/)  

Fig.1 – Photo-exhibition “My Erasmus+”, 15-17 October 2020 

(http://ecology.karazin.ua/erasmusdays-2020/) 

 

  

Рис. 2 – Онлайн семінар «Що мені дав ЕРАЗМУС+», 16 жовтня 2020 р. 

(http://ecology.karazin.ua/news/onlajn-seminar/)  

Fig. 2 – Online workshop “What I gained from Erasmus+”, 16 October 2020 

(http://ecology.karazin.ua/news/onlajn-seminar/) 
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Рис. 3 – Онлайн презентація проєктів в Каразінському університеті,  

17 жовтня 2020 р. (http://ecology.karazin.ua/news/onlajn-prezentacija-proektiv-karazinskogo-

universitetu/)  

Fig.3 – Online presentation of projects at Karazin University? 17 October 2020 

(http://ecology.karazin.ua/news/onlajn-prezentacija-proektiv-karazinskogo-universitetu/ 

 

         Під егідою міжнародних проектів було проведено XXIІI Міжнародну науково-практична 

конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-

вання: освіта – наука – виробництво – 2020», XVІ Всеукраїнські наукові Таліївські читання та 

Міжнародну інтернет – конференцію «Міжнародний досвід підготовки фахівців екологів», за ре-

зультатами яких було підготовлено збірки тез доповідей та наукових статей 

(http://ecology.karazin.ua/vidannja/). 

На завершення хотілося б відзначити, що у січні 2021 року стартує новий проект за про-

грамою Вишеградського фонду, що свідчить про розвиток та сильний потенціал інституту. 

The publication was prepared in the framework of the 

ERASMUS+ project “Integrated Doctoral Program for Envi-

ronmental Policy, Management and Technology – INTENSE”, 

financed by European Commission. Responsibility for the in-

formation and views set out in this publication lies entirely 

with the authors. 
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