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"Шляхи підвищення якості підготовки кадрів: глобалістичний підхід
у контексті сталого розвитку"
Метою статті є обґрунтування науково-методичних засад підвищення
ефективності підготовки кадрів з урахуванням світового досвіду.
Актуалізовано необхідність неперервної освіти, постійного підвищення
освітнього рівня населення в умовах глобалізаційних процесів, швидких
змін у технологіях, непередбачуваних змін економічної ситуації, інформатизації багатьох сфер людської діяльності, стрімкого старіння знань.
Розглянуто взаємозв’язок між процесом навчання, під час якого
відбувається формування загальнолюдських цінностей, і підвищенням
якості підготовки кадрів та ефективності економіки, реалізацією сталого
розвитку суспільства.
Розкрито чинники, що впливають на розвиток людської цивілізації,
та чинники, що характеризують розвиток української освіти в умовах
євроінтеграції.
На основі статистичних даних обґрунтовано умови модернізації
економіки, інноваційного розвитку суспільства, визначено місце освіти у
сталому розвитку.
Підвищення якості підготовки розглянуто як чинник забезпечення
сталого розвитку країни.
Серед шляхів підвищення якості підготовки кадрів виокремлено
співробітництво українських і зарубіжних вищих навчальних закладів,
розкрито форми та приклади двостороннього співробітництва.
Обґрунтовано доцільність та можливості застосування моніторингу
підготовки кадрів; важливість забезпечення їхньої практичної підготовки;
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний
процес; створення технопарків; розвиток взаємодії вищих навчальних
закладів із роботодавцями.
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