
                                                                     

 

Проект «Поліпшення  навичок спеціалістів з лабораторної практики у фахівців 

агро-продовольчого сектору Східної Європи» (Ag-Lab) 

Програма Erasmus +, проект KA2 n° 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2978/001-001) 

Програма передстартової зустрічі 

Київ, 15-16 січня 2018  

 

Понеділок, 15.01.2018 

Місце: Київ, вул. Смілянська, 11, ДУ «НМЦ «Агроосвіта» 

 

14.00 Вітальне слово: 

- Тетяна Іщенко, директор ДУ «НМЦ «Агроосвіта» 

- Представники Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики та 

продовольства України 

Світлана Шитікова, директор Національного офісу Erasmus 

- Марія Клопшиш, координатор проекту, Університет Любляни  

- Ніколя Перрен, радник з питань сільського господарства в Україні, Грузії, Молдові, Азербайджану, 

Посольство Франції в Україні  

14.30 – 15.30 Загальна презентація проекту. Марія Клопшиш, координатор проекту  

15.30 – 16.30 Презентація партнерів проекту (по 3 хвилини на кожного партнера)  

16.30 -17.00  Співпраця з проектами, що впроваджуються ЄС в галузі сільського господарства та 

безпеки харчових продуктів Україні (думки їхніх представників)  



 

 
1. У своєму вітальному слові Тетяна Іщенко  підкреслила важливість адаптації професійного 
навчання до потреб галузі. Найкращим рішенням цього питання буде співпраця з лабораторіями, 
які є основними роботодавцями для фахівців, які будуть готуватись у рамках проекту. Вона також 
згадала про німецько-український проект, присвячений практичному навчанню студентів у 
коледжах, який нещодавно був запущений за підтримки НМЦ «Агроосвіта».

 
 
 
 



2. Заступник Міністра з Європейської інтеграції Міністерства аграрної політики та 
продовольства України Ольга Трофимцева зазначила, що проект відповідає 
пріоритетам аграрної політики, спрямованим на адаптацію української якості 
сільськогосподарської продукції до європейських стандартів. Тепер Україна розширює 
свої експортні ринки, забезпечуючи їх високоякісними продуктами. Лабораторії повинні 
гарантувати якість збереження іміджу України як постачальника хороших продуктів. 
Вона висловила великий інтерес до проекту і пообіцяв усіляку підтримку Міністерства.

 
 

3. Директор офісу "Еразмус +" Світлана Шитикова привітала проектну команду та побажала 
успіху у реалізації проекту. Це великий успіх, але також велика відповідальність. Вона обіцяла 
всяку підтримку з боку національного офісу Erasmus + в Україні та запропонував грузинським та 
молдовським партнерам тісно співпрацювати з їхніми національними офісами Erasmus +.

 
4. Керівник сільськогосподарського сектору Представництва ЄС в Україні Крістіан Хелл 
зазначив, що проект був розпочатий у встановлений термін. Європейська Комісія застосовує 



значні зусилля для підтримки України, Грузії та Молдови на шляху до європейської інтеграції, що 
означає насамперед адаптацію до стандартів ЄС та імплементацію регуляторних актів ЄС. 
Аналітичні лабораторії є гарантією якості та безпеки продукції. Європейська Комісія вже 
розпочала декілька проектів в рамках програм технічної допомоги, присвячених розробці та 
вдосконаленню їх технічних можливостей. Підготовка фахівців для лабораторій на рівні 
університету завершить ці заходи. 

 
5. Радник з питань сільського господарства в Україні, Грузії, Молдові та Азербайджані 

Посольства Франції в Україні Ніколя Перрен, розповів  історію розвитку проекту, складання  
консорціуму. Він згадав про роль французьких експертів у підготовці спеціалістів для 
лабораторій в рамках інших програм, таких як TAIEX, програмі двостороннього 
співробітництва між Білоцерківським національним аграрним університетом та 
Національною ветеринарною школою Ліону. Завдяки цій співпраці виникла ідея проекту. Зараз 
ми раді приєднатися до цієї співпраці нашими молдовськими та грузинськими партнерами для 
спільного впровадження стандартів ЄС.

 
 



 
6. Координатор проекту Марія Клопчіч представила учасникам зустрічі проект: історію його 

розробки, конкурс, результати відбору, його цілі, заплановану на три роки діяльність та 
очікувані результати.. 

 
7. Координатор від країн-партнерів Людмила Степура представила проект консорціуму та 

пояснила, що вибір партнерів базується на їхній компетенції та на попередній успішній 
співпраці. Три країни: Україна, Грузія та Молдова підписали Угоду інтеграції з  ЄС, тому 
вони мають спільні виклики у виконанні стандартів ЄС.

 
 



8.  Експерт проекту ЄС "Підтримка сільського господарства  та імплементація харчової 
політики в Україні" Михайло Дзужа, як колишній лабораторний фахівець, який фактично 
працював у проекті технічної допомоги та відповідав за безпеку харчових продуктів, 
підкреслив важливість проекту. Він вказав на кілька поширених проблем та окреслив 
важливість синергії між двома проектами. 

 
9. Ключовий експерт програми технічної допомоги ЄС "Підтримка розробки системи 

географічних зазначень в Україні" Дарко Джейсік пояснив  важливість лабораторних аналізів 
для проекту, який він представляє. Проект спрямований на розвиток і валоорізацію 
традиційних продуктів, на поліпшення їхньої  якості, з тим щоб надати їм географічні 
зазначення. Увага проекту надається виробництву вин та молочних продуктів.

 
 



 
 

 

 

 

Вівторок, 16.01.2018 

Місце: Київ, вул. Смілянська, 11, ДУ «НМЦ «Агроосвіта» 

 

Робоча сесія  

Модератор: Людмила Степура, Агроосвіта 

09.30 – 10.30 

Комунікація в консорціумі та план роботи на 3 роки, Марія Клопшиш, координатор, Університет 
Любляни  

10.30 – 11.00 

План роботи на 6 місяців, Ольга Гетя, Агроосвіта 

11.00 – 11.30 

Перерва на каву 

11.30 – 12.30 

Управління фінансами, Світлана Шитікова, директор Національного Еразмус+ офісу в Україні, 
Людмила Степура, Агроосвіта  

12.30 – 13.00 

Партнерська угода, Марія Клопшиш, координатор, Університет Любляни 

13.00-14.00  

Обід 

14.00 – 14.30 

Стратегія якості, план якості, Кшиштоф Кафарскі, Вроцлавський природничий університет 

14.30 – 15.00 

 Впровадження інструментів розповсюдження матеріалів: вебсайт, соціальні мережі, буклет проету, 

інформаційні бюлетні і т.д.  Корін Стюарт, ISLE 

15.00 – 15.30 

Організація наступної зустрічі керівної групи,  Марія Клопшиш – модерація, загальне обговорення 

15.30 – 15.45 

Організація наступної навчальної сесії,  Ольга Гетя - Olga Getya - модерація, загальне обговорення 

15.45 – 17.00 

 



 

 

Марія Клопчіч, координатор проекту, представила детальний план роботи на три роки, особливості 

роботи консорціуму в рамках реалізації проекту Erasmus +. Акцент було зроблено на важливість 

дотримання термінів виконання всіх видів діяльності, як це передбачено в проекті. Обладнання  має 

бути придбане протягом першого року відповідно до процедури відкритого ринку (три комерційні 

пропозиції). Магістерський курс з лабораторної практики має розпочатися з вересня 2018 року, з тим 

щоб зробити можливим мобільність студентів  уже з вересня 2019 року. Післядипломної навчальний 

курс має розпочатися з січня 2019 року.  

Комунікація є важливим елементом успішної реалізації проекту. Зв'язок буде здійснюватись  через 

керівний комітет, який представлятиме  одна особа від кожного партнера (2 особи від «Агроосвіти»). 

Кожен партнер створить робочу групу в своїй установі, а член керівного комітету буде відповідати за 

поширення інформації на місцевому рівні. Університет Любляни здійснюватиме загальну 

координацію, Агроосвіта забезпечуватиме координацію між країнами – партнерами. Наприкінці 

кожного місяця відбуватимуться збори координаторів та керівників робочих пакетів по скайпу.  

Збори будуть присвячені узагальненню роботи за місяць та плануванню роботи на наступний місяць. 



 
Ольга Гетя, менеджер проекту від країн-партнерів, представила план роботи протягом 

наступних 6 місяців відповідно до Робочих пакетів. Була визначена дата представлення перших 

навчальних програм: кінець  квітня 2018 року. Було визначено кількість учасників другої навчальної 

сесії в ЄС (три особи від однієї лабораторії та дві особи від кожного університету).

 



Світлана Шитікова, директор Національного офісу Erasmus + та Людмила Степура, координатор 

від країн-партнерів, представили інформацію щодо фінансового менеджменту проекту, дали 

рекомендації щодо придбання обладнання, пояснили які повинен зберігати кожен бенефіціар, дали 

пояснення щодо співфінансування проекту. Світлана Шитикова пояснила особливості проведення 

тендерів, процедуру визначення субпідрядників, розрахунок податків на заробітну плату. Вона 

також представила таблиці, які можуть бути кориснимидля управління  проектом.  

  

 

Кшиштоф Кафарскі, начальник відділу міжнародних зв'язків Вроцлавського університету наук про 

життя та оточуюче середовище, представив стратегію якості та план якості, розроблені ним 

як лідером Робочого пакету.

 



 

Корин Стюарт, президент асоціації ISLE представила різні інструменти поширення інформації: 

веб-сайт, соціальні мережі, листівки, інформаційні буклети тощо.

 

Марія Клопчіч представила шаблон Партнерської угоди, дала рекомендації щодо його змісту. 

Договір, підписаний кожним партнером, повинен бути надісланий координатору до 15.02.2018 р.

 



 

Дискусія 

Світлана Шитикова наголосила на важливості платформи Moodle. Кожен партнер повинен 

створити посилання на цю платформу на сайті своєї організації. 

Міжнародні відділи  повинні також звітувати про результати проекту на сайтах 

Людмила Степура зазначила, що університети-партнери повинні активно розробляти навчальні 

курси спільно з європейськими інституціями. 

Марія Клопчіч запропонувала схему постійного звітування: кожен партнер повинен надсилати 

звіт про роботу в проекті  в кінці кожного місяця. Про це буде обговорено  пізніше на Skype 

засіданні керівників Робочих пакетів. 

Присутні: 

 

Name Organization 

Kuchukashvili      Zurab Tbilisi State University (Georgia) 

Tamarashvili        David Caucasus International University (Georgia) 

Inasaridze Nino 
 

Tbilisi State University (Georgia) 

Inasaridze  Tamar Caucasus International University (Georgia) 

Archvadze Nino Tbilisi State University (Georgia) 

Abashidze Ekaterine Caucasus International University (Georgia) 

Kafarski Krzysztof 
Wroclaw University of Environmental and 

Life Sciences (Poland) 

Kosek-Paszkowska Katarzyna 
Wroclaw University of Environmental and 

Life Sciences (Poland) 

Compagnone Dario University of Teramo (Italy) 



Caisin Larisa 
State Agrarian University of Moldova 

SAUM(Moldova) 

Scripnic Elena 
State Agrarian University of Moldova 

SAUM(Moldova) 

Shaban Nidal ISLE  Association (France) 

Stewart Corinne ISLE  Association (France) 

Кlopcic Marija University of Ljubljana (Slovenia) 

Gerard Robert VetAgroSup (France) 

Fedotova Liudmila Comrat State University (Moldova) 

Nartea Viktor 
Public Institution “Republican Veterinary 

Diagnistic Center”CRDV (Moldova) 

Gulbani Ana 
Laboratory of the MOA of Georgia (LMA) 

(Georgia) 

Gudelani  
Laboratory of the MOA of Georgia (LMA) 

(Georgia) 

Kekelidze Anna 
Laboratory of the MOA of Georgia (LMA) 

(Georgia) 

Titlova Olga 
Odessa national academy of food 

technologies (Ukraine) 

Povarova Natalia 
Odessa national academy of food 

technologies (Ukraine) 

Mardar Maryna 
Odessa national academy of food 

technologies (Ukraine) 

Bonkovskii Oleksandr Bila Tserkva National Agrarian University 

Rublenko Mykhailo Bila Tserkva National Agrarian University 

Gryshchenko Natalia NUBiP of Ukraine 

Gryshchenko Sergii NUBiP of Ukraine 

Getya Andriy NUBiP of Ukraine 

Ushkalov Valerii NUBiP of Ukraine 

Kalachevska Larisa Sumy National Agrarian University 

Kovalenko Ihor Sumy National Agrarian University 

Stefanyk Vasyl 
Lviv National University of veterinary 

medicine and biotechnologies 

Turko Ihor 
Lviv National University of veterinary 

medicine and biotechnologies 

Simonov Marian 
Lviv National University of veterinary 

medicine and biotechnologies 

Ishchenko Tetiana SMC “Agroosvita” 

Khomenko Mykola SMC “Agroosvita” 

Dudnyk Tetiana SMC “Agroosvita” 

Malynka Lesia SMC “Agroosvita” 

Getya Olga SMC “Agroosvita” 

Dudus Tetiana SMC “Agroosvita” 

Syniavska Nina SMC “Agroosvita” 

Stepura Ludmila SMC “Agroosvita” 

Trofimtseva Olga 
Ministry of agrarian policy and food of 

Ukraine 

Shitikova Svitlana ERASMUS+ Office (Ukraine) 

Dzhuzha Michael 
EU project «Support to Agricultural and Food 

Policy Implementation in Ukraine” 

Hell Christsan EU Delegation to Ukraine 



Jaksic Darco 
EU technical assistance programme 

“Support to the Development of a 
Geographical Indications System in Ukraine” 

Andreiev Iaroslav 
EU technical assistance programme 

“Support to the Development of a 
Geographical Indications System in Ukraine” 

Perrin Nicolas French Embassy in Ukraine 

Hassenpflug Hans Georg 
German-Ukrainian project for professional 

education in agrarian sector 

Mezhensky Andriy 
State institute of laboratory diagnostic and 

veterinary medicine  

Bashinska Olga 
State service of food safety and consumers 

protection 

Shaposhnik Volodymyr NUBiP of Ukraine 

Semenchuk Olga 
State service of food safety and consumers 

protection 

 
Kapustinsky Oleksandr 

Center of certification of agricultural products 

Holosna Lesya NUBiP of Ukraine 

Beldiy Natalya Center of certification of agricultural products  

Hazova Victoria Center of certification of agricultural products 

Martynyuk Andriy Center of certification of agricultural products 

 


