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Сталий розвиток – це концепція, що динамічно розвивається та має різні аспекти й 

тлумачення, і вона відбиває відповідне місцевим і культурним умовам бачення світу, у якому 
процес розвитку "слугує задоволенню потреб нинішнього покоління без шкоди для 
можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби". 

Концепція сталого розвитку безупинно розвивається. Тому для забезпечення освіти в 
інтересах сталого розвитку необхідно мати чітку уяву про те, що означає сталий розвиток і 
які цілі він переслідує [1-3]. 

Дистанційний курс з основ сталого розвитку розроблено в рамках системи освітніх 
програм задля сталого розвитку в Національному технічному університеті України 
“Київський політехнічний інститут”. Системне впровадження освіти у галузі сталого 
розвитку в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний 
інститут” передбачає: 

– підготування магістрів за спеціальністю «Сталий розвиток і глобальне керування»;  
– викладання курсів з основ сталого розвитку для студентів різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів, включаючи магістрів всіх напрямів підготовки; 
– впровадження понять сталого розвитку в усі університетські навчальні програми; 
– викладання усіх дисциплін з точки зору сталого розвитку. 
Даний курс належить до числа новітніх освітніх курсів і припускає 

міждисциплінарний і системний підхід до вивчення основних проблем взаємодії людини й 
навколишнього середовища з погляду принципів сталого розвитку.  

При вивченні курсу студенти одержують комплекс знань по трьох напрямках сталого 
розвитку: суспільство, навколишнє середовище й економіко – технологічний напрямок як 
рушійна сила сталого розвитку. 

– Суспільство: розуміння того, що являють собою суспільні інститути, а також 
їхньої ролі в перетворенні й сталому розвитку. Участь демократичних систем у 
забезпеченні вираження думки, зміцнення консенсусу і переборювання 
розбіжностей для досягнення цілей сталого розвитку. 

– Навколишнє середовище: усвідомлення того, які у природного навколишнього 
середовища є ресурси, наскільки воно нестабільне і як на нього впливають 
діяльність і рішення людини. Прояв твердого наміру враховувати екологічні 
стурбованості при розробці соціальної й економічної політики. 

– Економіко-технологічний напрямок: врахування всіх пов'язаних із промисловим й 
економічним зростанням обмежень і потенційних можливостей, їхній вплив на 
суспільство і навколишнє середовище. Прагнення визначити той рівень 
особистого й суспільного споживання, що викликає стурбованість із погляду 
навколишнього середовища й соціальної справедливості.  

Окрема увага надається розвитку ідеї природного капіталізму, як основи економіко – 
технологічного напрямку в розвитку суспільства, яке спрямоване на заощадження природних 
ресурсів. 

Вивчення курсу базується на знанні студентами основних понять хімії, фізики, 
математики, економіки, соціології, екології й спрямоване на вироблення в них навичок 
системного підходу до вивчення й рішення завдань сталого розвитку, а також здатності 
правильно оцінювати локальні й віддалені наслідки прийнятих рішень відносно 
навколишнього середовища. 

Особливістю курсу сталого розвитку як дистанційного є орієнтація на широку цільову 
аудиторію. У першу чергу серед цільової аудиторії – особи, що за родом обов’язків 
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приймають керівні рішення; фахівці, чия професійна діяльність пов’язана з муніципальним 
господарством, енергетикою, транспортом, з впливом на оточуюче середовище в цілому; 
викладачі та студенти старших курсів вищих навчальних закладів. 

Мета дистанційного курсу – навчити оперувати сучасними поняттями в галузі сталого 
розвитку, які необхідні для правильного сприйняття руху технічного прогресу та 
забезпечення безпечних умов існування людства в майбутньому. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
– основні положення концепції сталого розвитку; 
– основні принципи побудування безпечного існування людства з урахуванням 

економічних, соціальних та екологічних аспектів; 
– основні відомості про світові сучасні тенденції в напрямку сталого розвитку 

людства. 
Використовуючи вказані вище знання студент повинен вміти: 
– проводити розрахунки індексних показників сталого розвитку; 
– користуватися основним набором індикаторів сталого розвитку; 
– орієнтуватись в сучасних методиках визначення техногенної, екологічної, 

економічної та соціальної безпеки людини. 
Частиною загального курсу, який, окрім лекційної та розрахунково-практичної 

частини і тестування, є також тренінги для студентів. 
Навчання за дистанційним курсом заплановано за допомогою веб-порталу 

Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО) при Національному 
технічному університеті України «КПІ». Навчання закінчується складанням тестів за курсом, 
написанням підсумкової роботи та отриманням Сертифікату. 

1. Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному та регіональному вимірах. – 
Київ: НТУУ«КПІ», Політехніка. – 2006. 

2. Згуровский М.З., Статюха Г.А. Роль инженерной науки и практики в устойчивом 
развитии общества // Системні дослідження та інформаційні технології. – №1. – 2007. 
– с. 19-38.  

3. Zgurovsky M., Statyukha G., Kvitka O., Shakhnovsky A, Dzhygyrey I.   
The Systems Approach to Design of Optimal Water Usage and Wastewater Treatment 
Networks // Abstracts of International Conference on Environment: Survival and 
Sustainability. – 2007, 19–24 February, Nicosia – Northern Cyprus. – MT-14. – р. 623-624. 

 
ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

ПЕРШОГО КУРСУ 
Шахновський А. М., Квітка О. О. 

Національний технічний університет України «КПІ», arcadyshakhn@rambler.ru 
 

Дисципліною, що закладає фундамент комп'ютерної підготовки фахівців 
спеціальності «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» є 
«Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт» [1], яка вивчається у 1 та 2 
семестрах. Метою її викладання є навчання майбутніх фахівців основним принципам будови 
комп’ютера, прищеплення навичок експлуатації сучасної обчислюваної техніки та володіння 
відповідним програмним забезпеченням. Це є необхідною умовою для подальшого засвоєння 
зокрема таких дисциплін як "Програмування та алгоритмічні мови", "Числові методи і 
математичне моделювання на ЕОМ", "Комп’ютерні мережі" та інших, а також якісної 
реалізації на ПК практичних задач в курсових i дипломних роботах і проектах.  
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