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СУЧАСНЕ ПРАКТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ВИЩОЇ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Розвиток освіти у всіх країнах світу супроводжується постійним 

посиленням екологічних цілей через розуміння безальтернативності 

екосистемних послуг на даному етапі розвитку людства. Вивчення 

природного середовища життєдіяльності суспільства, його довкілля, 

природних ресурсів, природокористування у наш час мають статус 

міждисциплінарних, загальнонаукових напрямів.  

Освіта є ключовим процесом, який допомагає підвищити рівень 

обізнаності щодо охорони навколишнього середовища та сформувати 

суспільну екологічну свідомість. У вітчизняній і зарубіжній практиці є 

свідчення того, що саме проблеми з екологічною освітою не призвели до змін 

у ставленні та поведінці спільноти, необхідних для запобігання шкідливим 

ефектам від зміни клімату, втрати біорізноманіття та деградації 

навколишнього середовища [1, 4, 6]. Світова освітянська спільнота, визнаючи 

велику частку своєї відповідальності за 40-річні поразки ООН на шляху до 

сталого розвитку, ставить перед собою завдання – виховати нову людину з 

немеркантильним світоглядом. На Саміті ООН зі сталого розвитку 25 вересня 

2015 р. 193 держави світу (в т.ч. делегація України) одностайно прийняли 

новий «Порядок денний для сталого розвитку до 2030 р.» [3], а 5 листопада 

2015 р. в ході 38-ї сесії Генеральної конференції  ЮНЕСКО світова 

освітянська спільнота прийняла «Платформу для дій «Освіта-2030». У 

стратегічному документі ЮНЕСКО [1] зазначається, що «освіта є 



серцевиною «Порядку денного для сталого розвитку до 2030 р.» і суттєвою 

для успіху всіх цілей сталого розвитку», підкреслюється роль освіти у 

забезпеченні майбутнього розвитку та якості життя шляхом охорони 

довкілля, подолання бідності, мінімізації нерівності та забезпечення сталого 

розвитку людства.   

ЮНЕСКО підкреслює роль екологічної освіти у забезпеченні 

майбутнього розвитку та якості життя шляхом охорони довкілля, подолання 

бідності, мінімізації нерівності та забезпечення сталого розвитку людства. 

Вирішення таких складних завдань забезпечується наскрізно: від  дошкільної 

і початкової освіти до вищої професійної освіти і освіти протягом усього 

життя. Особливу роль має вища екологічна освіта, яка забезпечує суспільство 

фахівцями, здатними безпосередньо вирішувати найскладніші питання 

використання, збереження і охорони довкілля. 

Сьогодення України характеризується численними викликами, які 

формують умови найближчої перспективи розвитку країни [2]:  

- триває усвідомлення деградації компонентів природи і погіршення стану 

навколишнього природного середовища, відповідь на що шукають у 

концепції сталого (збалансованого) розвитку з практичним виходом на 

сучасні технології, що «пом’якшуватимуть» тиск на природу;  

- відбувається різка депопуляція населення, зниження очікуваної тривалості 

життя, погіршення здоров’я населення та активізація внутрішніх і 

зовнішніх міграцій, що посилюється існуючим напруженням у стосунках 

між державами внаслідок військово-політичних подій на сході і півдні 

України в останні роки; 

- бракує інноваціно-технологічних змін – наука, інновації та нові технології 

залишаються практично за межами державної підтримки і поза 

пріоритетами розвитку, а старий технологічний потенціал зруйновано; 

- зміцнюються наднаціональні інформаційно-ресурсні потоки – 

переміщення наукових знань і технологій, капіталу, трудових ресурсів.  



Розуміння складності проблем, що постають перед нашим світом, 

вимагає наявності знань про політику, споживання, характер та стан освітніх 

та законодавчих інституцій, ефективних показників для вимірювання успіхів 

і невдач, а також наявність довідкової інформації. Разом ці ідеї створюють 

нове бачення освіти для сталого розвитку та екологічної грамотності.  

Освітні програми вищої професійної екологічної підготовки мають 

формувати здатність виконувати професійні завдання та обов’язки 

виробничого, інноваційного характеру в галузі екології, охорони 

навколишнього середовища. Так, наприклад, програма підготовки екологів 

рівнів вищої освіти «бакалавр»  Херсонському державному університеті 

дозволяє всебічно вивчити специфіку сфери екологічного виробництва та 

менеджменту, робити акцент на здобутті навичок та знань у сфері 

екологічного контролю і аудиту, а також заповідної справи, що передбачає 

можливість подальшого навчання та кар’єрного зростання [5]. Пріоритетом 

розвитку вищої екологічної освіти в університеті визначено підготовку 

фахівців, компетентних у вирішені проблем природокористування і 

збалансованого розвитку Причорноморського регіону України. Для цього 

визначено такі ключові напрямки тематики навчальних проектів:  

раціональне використання природних ресурсів; оптимізація 

природокористування в береговій зоні Чорного і Азовського моря; 

екологічна безпека; збереження біорізноманіття та охорона степових 

екосистем; механізми створення та функціонування заповідних територій; 

екосистемні послуги у забезпеченні сталого розвитку.  

Еколог повинен швидко реагувати на нові екологічні вимоги 

суспільства, тому програми підготовки мають бути досить динамічними та 

гнучкими. Сучасне практичне переосмислення вищої екологічної освіти 

також охоплює багатодисциплінарні методи навчання, інтеграцію 

екологічних освітніх програм з програмами практичного використання 

екологобезпечних та ресурсоощадних технологій, а також проведення 

виховних і просвітницьких заходів в контексті запровадження концепції 



міжнародної відповідальності. Подальше удосконалення системи 

професійної екологічної освіти України потребує запровадження програм 

наскрізної екологічної підготовки фахівців, нових сучасних бакалаврських і 

магістерських програм з екологобезпечних та ресурсоощадних технологій, 

економіки довкілля й природних ресурсів, а також проведення виховних і 

просвітницьких заходів. Результатом має стати високопрофесійне кадрове 

забезпечення сталого розвитку, що дозволить подолати екологічно 

деструктивний характер нинішньої економіки, тобто здійснювати її реальне 

реформування у відповідності з цілями сталого розвитку та завданнями 

євроінтеграції. 
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