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Методологія  дослідження.  Методологія  дослідження  базується  на  узагальненні

вітчизняних  і  зарубіжних  наукових  підходів  щодо  аналізу  наукових  і  експертних

досліджень у сфері  організації  вищої освіти і  ділового співробітництва ВНЗ. Висновки

були  зроблені  в  результаті  застосування  методів  групуваня  та  порівняльного  аналізу,

експертних  оцінок  при  вивченні  стандартної  законодавчої  бази  системи  вищої  освіти,

стану співробітництва «університети-підприємства».

Результати. Проведене дослідження дозволило отримати наступні результати:

1. Модернізація навчальних планів і програм є тривалим процесом, однак у сучасних

умовах  український  вищий  навчальний  заклад  зустрічається  з  великою  проблемою

імплементації  аспектів сталого розвитку в кожну дисципліну, яка здійснюється з метою

забезпечення ефективної підготовки сучасних фахівців.

2.  Будівництво  є  одним  із  основних  секторів  економіки,  від  якого  чекають

імплементації  принципів  сталого розвитку в  безпосередній  формі.  Тому воно  потребує

досвідчених  нових  фахівців,  що  здатні  оцінювати  весь  життєвий  цикл  будівлі  та

розробляти  правильні  рішення  щодо  форми  і  змісту  впровадження  принципів  сталого

розвитку.

3.  Сьогодні  український вищий навчальний  заклад  покладається,  в  основному, на

власний досвід,  який накопичено під час реалізації міжнародних проектів з реформування

навчальних  планів  і  програм,  у  той  час,  коли  їх  необхідно  розробляти  на  основі

міждисциплінарного  співробітництва  з  урахуванням  загальної  стратегії  інтеграції

принципів сталого розвитку в українське цивільне будівництво й архітектуру.

Новизна. У статті розглянуті приклади і перспективи інтеграції принципів сталого

розвитку в навчальні програми, а також напрями реформування дисциплін відповідно до

цих принципів в будівельній галузі.

Практична  значущість.   Продемонстровано  досвід  Придніпровської  державної

академії будівництва та архітектури щодо укомплектації навчальних програм «зеленими»

курсами, показано потенціал поширення цього досвіду в інших університетах.
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навчальних програм, дистанційне навчання, міське планування.
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