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            У посібнику розкриваються основні аспекти випереджаючої освіти для 

сталого розвитку як чинника модернізації сучасної системи освіти. 

Методичний посібник покликаний сприяти формуванню знань про сутність, 

зміст, методи та технології  освіти для сталого розвитку. 

            Для педагогічних працівників та всіх, хто цікавиться проблемами та 

сучасними напрямками освіти. 
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Покоління відходить, й покоління приходить, а Земля 

віковічно стоїть!  

                                                                        Старий Завіт (Екл. 1.4) 

Вступ 

 Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень - розвиваюча, 

культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна 

до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати 

різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для 

творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя 

своєї країни.                         

  XXI століття - це час переходу до високотехнологічного інформаційного 

суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і 

культури всього населення набувають вирішального значення для  

економічного і соціального поступу країни. Освіта має стати випереджаючим 

чинником тих суспільних змін, які відбуваються зараз, і які відбудуться 

протягом наступних кількох десятиліть.  

       Головні особливості світи ХХІ століття:  

 Інформатизація; 

 Глобалізація; 

 Інтеграція; 

 Нестабільність, висока ступінь соціальних, економічних та екологічних 

ризиків.  

 

Нагальною потребою ХХІ століття стає формування такого способу 

життя, який би був основою довготривалого гармонійного розвитку людства. 

Науково – технічний процес, нові технології самі по собі не здатні подолати 

загрози, що постали перед людством. Потрібні нова філософія, нова політика, 

зобов’язання кожної людини і людства в цілому. Йдеться про систему 

цінностей, складову культурного світобачення кожної людини і суспільства.       

Кожна людина має оцінити свій спосіб життя та змінити його так, щоб він 

більше відповідав потребам майбутнього нашої планети. Значне занепокоєння 

людей викликають сьогодні багато чинників: різкі зміни клімату, виснаження 

ресурсів, конфлікти, що спалахують між державами, бідність, хвороби і голод 

значної частини мешканців. Саме тому вже протягом кількох десятиліть 

зростає міжнародний рух, спрямований на перехід до більш стабільного 

способу життя, що передбачає ощадливе ставлення до довкілля, повагу й 

дотримання прав людини та пошанування одне до одного.  

      Ці проблеми можуть бути розв’язані лише за умови участі всіх 

зацікавлених мешканців планети. Сотні тисяч людей у різних країнах уже 

живуть по – іншому, прагнучи кращого майбутнього людства.  
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      Наш час - це ера цивілізації, епоха організаційних та інформаційних 

технологій, епоха технічної культури, епоха відповідального, дбайливого 

ставлення  до довкілля та здоров’я людини. Новому періоду розвитку людства 

має відповідати нова філософія освіти, нові системи, нові моделі  навчання. 

Сталість відіграє тут генералізуючу роль, оскільки включає в себе основні 

положення, системність визначення цілей, цінностей, пріоритетів  та стратегії  

розвитку сучасної цивілізації. 

     Сталий розвиток – найважливіше завдання, що стоїть перед людством. 

У його вирішення особливі надії воно  покладає саме на освіту. Адже сталий 

розвиток – розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не ставить під 

загрозу здатність майбутніх поколінь задовольнити власні потреби. Також 

сталий розвиток можна визначити як стратегію виживання та безперервного 

розвитку цивілізації в умовах збереження навколишнього середовища.  

       Переорієнтація наявної освіти на всіх рівнях для вирішення питань 

сталого розвитку передбачає врахування сучасних потреб в освіті для сталого 

розвитку, формування необхідної змістовної складової навчальної та виховної 

діяльності, інтеграції принципів сталого розвитку у всі ланки освіти. Це 

передбачає як створення інтегративних курсів для сталого розвитку, так і 

зміну акцентів у навчальній та виховній діяльності з урахуванням аспектів 

стратегії сталого розвитку. Головна особливість концепції випереджаючої 

освіти для сталого розвитку полягає у тому, щоб змінити, у першу чергу, 

характер мислення особистості, її ціннісні пріоритети та форми поведінки, в 

основі яких – виважене та відповідальне ставлення до своїх дій, активна 

громадська позиція, вміння пристосовуватися до соціальних змін і, одночасно, 

пристосовувати їх до власних потреб. 

      Йдучи у ногу зі світовим співтовариством, Україна задекларувала свою 

орієнтацію на стратегію сталого розвитку. Розвиток освіти викликає потребу 

в нових педагогічних моделях, новій педагогічній культурі, педагогічних 

змінах. У різних країнах уже впроваджуються й успішно працюють освітні 

програми та навчальні курси з цієї проблеми.  

     Завданнями Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті, 

Концепції екологічної освіти України передбачено формування екологічно 

доцільної поведінки школярів. Тому основне завдання сучасного навчального 

закладу – реалізація в навчальному процесі основних принципів сталого 

розвитку: забезпечення взаємозв’язку між цінностями та поведінкою 

особистості, єдності змісту освіти із повсякденним життям дітей; на 

формування в учнів екологічно активної позиції, прагнення діяти для 

збереження довкілля і досягнення стабільного розвитку суспільства.      
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      Актуальність теми зумовлена новими реаліями життя в Україні, її 

поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну.  

Саме це обумовило глобальні зміни у філософії освіти, визначення її мети, 

завдань, методів діяльності. Важливою умовою підвищення якості освіти є 

систематичний аналіз об’єктивних даних щодо рівня навченості учнів, 

здійснення моніторингу та діагностики етапу освітніх підсистем для 

корегування діяльності навчального закладу і отримання результатів, які 

відповідають запитам суспільства. 

Інтерактивне навчання на сучасному розвитку освіти– це перш за все 

діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня. 

Найбільш влучною, на нашу думку, є дефініція О. Пометун: "Сутність 

інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається 

за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів». Це співнавчання, 

взаємонавчання, навчання в співпраці.  Головними принципами такої роботи є  

заохочення учнів до навчальної та позаурочної діяльності; залучення до 

роботи усіх учнів незалежно від їхніх інтнлектуальних здібностей та рівня 

навчальних досягнень. Таке навчання та виховання підростаючого покоління  

сприяє розвитку таких особистісних якостей, як: комунікабельність, 

співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси. 

     "У процесі освіти ми вчимося у минулого, намагаючись відтворити й 

відновити його: настав час учитись у майбутнього, випереджаючи його… 

Зміни в освіті мають бути сфокусовані на якісні трансформації змісту і 

форми", - провідний спеціаліст ЮНЕСКО Раджа Рой Сингх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Розділ І. Теоретико – методологічні засади сталого розвитку в освітньому 

процесі 

1.1. Освіта для сталого розвитку : ідеї та реалізація      

Перед сучасною освітою стоїть важливе завдання – сталий розвиток 

людства. Адже сталий розвиток – розвиток, який задовольняє потреби 

сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь 

задовольнити власні потреби. Велике та важливе значення в цьому саме 

випереджаючої освіти. 

      У цілому, випереджаюча освіта передбачає: 

  оновлення змісту шкільної освіти на засадах прогнозування розвитку 

сучасного суспільства. Усе суспільство має стати навчальним довкіллям 

(пріоритет завдань дослідницького характеру); 

 перехід на технології ІКТ, запровадження "електронного навчання" і 

"електронного оцінювання"; 

 підтримка індивідуалізованого та самостійного навчання;   

 партнерство та співробітництво у характері навчальної діяльності;  

 орієнтація змісту освіти на інтегративність подання матеріалу. Важлива 

роль, звичайно, відводиться формуванню високої загальної і професійної 

культури педагога, його готовності до педагогічної творчості, самоосвіти, 

вміння співпрацювати з учнями.  

 орієнтація на виховання  ключових компетентностей, які дадуть змогу учням 

успішно самореалізуватися у життєвому просторі. 

 

       Керуючись моделлю випереджаючої освіти,  можна сказати, що в основі 

цієї освіти лежить розвиток  креативної особистості, формування 

європейських цінностей та стандартів,  соціально відповідальної та еколого 

збалансованої  поведінки.  Адже освіта здійснюється протягом усього життя 

людини та є невід’ємною частиною процесу загальної освіти, яка  має бути не 

про сталий розвиток, а для сталого розвитку.  

 

        Оскільки усе суспільство має стати навчальним довкілля для кожного 

учня, то можна зробити висновок, що  сталий розвиток — це керований 

розвиток. Основою його керованості є системний підхід до  сучасних 

інформаційних  технологій, які дозволяють дуже швидко моделювати різні 

варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати 

та вибрати найбільш оптимальний. Поняття сталого розвитку виражає досить 

просту ідею: необхідно досягнути гармонії між людиною і природою. Таким 

чином, сталий розвиток можна визначити як стратегію виживання та 

неперервного розвитку цивілізації в умовах збереження навколишнього 

середовища. «Освіта для сталого розвитку має заохочувати формування в 

людей почуття особистої та колективної відповідальності й , таким чином, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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зміни в поведінці, якщо вони необхідні, »- саме таке питання розглядалося у 

ході підготовки до Всесвітнього саміту із сталого розвитку в Йоганненсбурзі  

в 1992 році. 

 

1.2.Основні положення концепції  сталого розвитку та напрями діяльності 

людства 

     За рішенням Ради ЮНЕСКО з 1 січня 2005 року оголошено проведення 

Десятиріччя освіти для сталого розвитку. У березні 2005 року Україна стала 

однією із 55 країн, які підписали документ ООН «Стратегія освіти для стійкого 

розвитку». 

 

     Світова стратегія сталого розвитку в галузі освіти формулюється таким 

чином: 

 Освіта для забезпечення сталого розвитку здійснюється протягом усього 

життя людини та є невід’ємною частиною процесу загальної освіти; 

 Вона не повинна обмежуватися системою формальної освіти; 

 Виховувати свідомих членів суспільства на розумінні взаємозв’язку і 

взаємозалежності людини та природи, усвідомлення ними необхідності 

збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем 

навколишнього середовища; 

 Забезпечити розповсюдження знань, умінь і навичок для прийняття 

рішень. 

 

     Не слід забувати, що учні черпають мотивацію до навчання з внутрішнього 

бачення того, у якому середовищі й суспільстві вони прагнуть жити, а не зі 

страху перед наслідками екологічних проблем. Тому освіта має бути заснована 

на педагогіці емпауерменту, тобто підсилення можливості діяти.  

     У вихованні та навчанні молодшого покоління слід керуватися основними 

положеннями концепції сталого розвитку: 

 У центрі уваги – люди, які повинні мати право на здорове і плідне життя 

в гармонії з природою. 

 Охорона навколишнього середовища має стати невід’ємним 

компонентом процесу розвитку і не може розглядатися у відриві від 

нього.  

 Задоволення потреб у збереженні навколишнього середовища повинно 

розповсюджуватися не тільки на теперішні, але майбутні покоління, 

передбачаючи ефективне використання та економію ресурсів. 

 Необхідними є партнерство, спільна робота всіх і кожного для 

забезпечення для сталого розвитку. Відкритість і прозорість спільних 

дій в інтересах сталого розвитку.  

 Зменшення розриву в рівні життя країн світу, викорінення бідності і 

злиденності, збереження здоров’я людей і забезпечення гідного рівня 

життя – найважливіші завдання світового співтовариства.  



9 
 

     Оскільки наприкінці ХХ ст. збереження середовища проживання людини 

стало однією з найважливіших проблем людства. Різке зростання екологічних 

проблем нині властиве більшості країн світу. Його обумовили нинішній рівень 

науково-технологічного прогресу та стрімке збільшення населення на земній 

кулі, особливо у другій половині ХХ ст.  

 

      Треба підкреслити, що альтернативи стратегії сталого розвитку людства 

немає. Ця стратегія включає три складові: екологічну (збереження і 

поліпшення природного середовища); економічну (подальший гармонійний 

розвиток виробництва, продуктивних сил суспільства); соціальну (неухильне 

підвищення добробуту народів, вирівнювання рівнів їх життя — внутрішніх і 

зовнішніх, неухильне поліпшення соціальних умов та стандартів). Тільки таке 

розуміння сталого розвитку прийнятне для всіх народів. Не можна реалізувати 

жодну з трьох складових стратегії сталого розвитку ізольовано, одну за 

рахунок інших. Вони органічно взаємопов’язані та взаємообумовлені і тільки 

в цій єдності складають сталий розвиток. Спроби відірвати або ізолювати їх 

приречені на невдачу. Разом з тим треба зауважити, що в цій єдності ключовою 

ланкою є екологічна. Без збереження природи, середовища проживання людей 

всі інші втрачають сенс.  

      Саме з цього виходить стратегія сталого розвитку України. Вперше 

відповідна концепція була розроблена і схвалена Урядом України ще в 2001 

році і тоді ж була передана на розгляд Верховній Раді України. У січні 2002 

року вона обговорена на Пленарному засіданні і через порушення в проекті 

співвідношення між екологічними, соціальними і економічними завданнями 

не була прийнята як Закон України. 
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Розділ ІІ. Проектування моделі сучасного учня формуванням позитивної 

мотивації на засадах випереджаючої освіти сталого розвитку. Екологічна 

складова 
Від моменту появи кібернетики управління почало широко 

застосовуватися і в інших сферах. Наприклад, у педагогічній науці та практиці 

дедалі більше посилюється прагнення осмислити цілісний педагогічний 

процес із позиції науки управління, надати йому науково – обґрунтований 

характер.  

Під управлінням загалом розуміють діяльність, спрямовану на 

вироблення рішень, організацію, контроль, регулювання об’єктів управління 

згідно з заданою метою, аналіз та підведення підсумків для корекції подальшої 

діяльності.  

2.1.  ЖМГГ № 23 ім. М. Очерета – школа сприяння сталому 

розвитку, учасник  Всеукраїнського  проекту «Асоційовані школи 

ЮНЕСКО в Україні».  Модель закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша держава має багатий природно-ресурсний потенціал, але 

населення, на жаль, часто ставиться до природних ресурсів країни недбайливо, 

тому кількість їх невпинно зменшується. На сучасному етапі розвитку 

суспільства необхідні зміни у світогляді кожного громадянина, а освітня 

система залишається одним з найважливіших каналів інформації, що 

відкривають шлях до змін громадянської думки. 

      Формування особистості необхідно починати з дитинства. Тому в 

системі освіти все частіше піднімаються питання формування у школярів 

мислення і поведінки, орієнтованих на сталий розвиток, розвиток у них нового 

енергоефективного, екологічного, заощадливого світогляду. Якщо школярі з 
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дитинства навчаться заощаджувати ресурси, навчать всіх удома, а в 

майбутньому вчинять прорив в заощадженні на робочих місцях, а згодом, 

можливо, і в усій країні. Усі ці заходи дозволять нам відчути впевненість в 

благополучному екологічному майбутньому нашої планети. 

        Житомирська міська гуманітарна гімназія №23 ім. М. Очерета – 

освітній заклад, який з 1985 року є активним учасником проекту « Асоційовані 

школи ЮНЕСКО в Україні». За 36 років успішними були десятки проєктів  в 

рамках діяльності ПАШ. Серед них три Всеукраїнські та одна Міжнародна 

конференції, організатором яких стала наша гімназія, партнерство з 

навчальними закладами  Польщі, Туреччини, Індії, Швеції та міжнародні 

програми,  участь в яких беруть викладачі та учні – гімназисти. 

 

Визначаємо основні форми діяльності гімназії в рамках ПАШ: участь у 

Міжнародних освітніх проектах; розвиток молодіжної, дитячої дипломатії; 

проведення семінарів, конференцій,  фестивалів, організація літніх таборів; 

створення експериментальних майданчиків для апробації навчальних програм 

за темами ПАШ ЮНЕСКО, відзначення пам’ятних  дат ООН, а також  

інтеграція  ідей та  цілей сталого розвитку. 

 

Вся робота зосереджується на впровадженні сучасних освітніх трендів, 

пов’язаних із принципами сталого (стійкого) розвитку та ЮНЕСКО. 

Педагогічні працівники спонукають підростаюче покоління  презентувати 

себе на прикладному подіумі, всі форми та методи спрямовують на 

трансформацію освітнього ландшафту сучасної школи, творчий підхід та 

інноваційні рішення щодо впровадження концепції Нової української школи. 

        

Наша гімназія впроваджує ідеї сталого розвитку з початку 2000 років. 

Екологічна освіта в навчальному закладі  здійснюється через викладання 

навчальних предметів біологія і екологія,  основи здоров’я, природознавство, 

географія ,  гімназійне товариство «Дебати», в рамках україно-німецького 

проекту « Молодь дебатує» та позакласну виховну роботу учнів. Основним із 

напрямів цієї роботи є залучення учнів до науково-дослідницької діяльності, 

роботи з батьками, громадськістю, реалізацією соціальних та екологічних 

проектів у позакласній роботі та через навчальну практику. 
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Вся система роботи по формуванню соціалізованої, компетентної, 

здорової особистості випускника має стати системою таких компонентів 

формування благополуччя дитини: фізичний, психічний, духовний, 

соціальний. Фундаментом успішної роботи закладу майбутнього є належне 

соціально – психологічне забезпечення, медико – валеологічне забезпечення, 

інформаційно – методичне забезпечення, наукове – педагогічне забезпечення. 

Головна мета навчального закладу випереджаючої освіти -  соціалізована, 

здорова, компетентна особистість випускника, здатна адаптуватися в умовах 

інформаційного суспільства.  

Мета і завдання колективу з  впровадження освіти для сталого розвитку: 

залучення всіх учасників освітнього процесу до активної діяльності, 

спрямованої на сталий розвиток власного життя, школи, формування в учнів 

та батьків позитивної мотивації до екологічно дружнього стилю 

повсякденного життя, подальший розвиток та впровадження інноваційних 

технологій освіти для сталого розвитку в практику роботи гімназії, 

ознайомлення вчителів з досвідом, методологією та технологіями навчання 

учнів навичкам та умінням будувати власне життя та життя сім’ї з 

урахуванням потреб сталого розвитку.  

Гімназія-
простір 
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сталому 
розвитку
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      Випереджуюча освіта для сталого розвитку – школа майбутнього, яка 

відповідає потребам людства  і спрямована на сталі моделі розвитку 

суспільства. Школа – центр формування екологічно-збалансованої поведінки, 

в якому екологічний напрямок складає основу випереджаючої освіти.  

В основі цієї моделі: 

- пошук критеріїв ефективного навчання  протягом життя; 

- формування компетентного випускника; 

- використання інноваційних методів та технологій освіти.       

 Осереддя  формування екологічно-збалансованої поведінки 

Ця модель передбачає: 

- Розвиток екологічного напрямку експериментальної діяльності; 

- Підтримку натуралістичних, природоохоронних заходів; 

- Формування екологічної компетентності, екологозбалансованої 

споживчої культури. 

 

        Осереддя формування здоров’язбережувального середовища 

 Здоров'язбережувальні та здоров'ярозвивальні   педагогічні   технології 

сприяють формуванню особистості, зацікавленої у збереженні власного 

здоров’я.  В основі цієї моделі:  

- Використання здоров’язбережувальних та здоров’ярозвивальних 

технологій; 

- Розвиток культури попередження  шкідливих звичок; 

- Формування стійких навичок здорового способу життя. 

 

Осереддя  формування креативної особистості 

 Креативна особистість спрямована на власну життєтворчість, 

самоосвіту, інноваційність.  

Реалізація моделі відбувається через: 

- Використання технологій життєтворчості; 

- Роботу із обдарованими дітьми; 

- Активізацію пошуковості та творчої активності засобами інноваційної 

діяльності. 

Осереддя соціального партнерства 

 Соціальне партнерство виступає основою соціально-відповідальної та 

громадянсько-активної стратегії життя. 

 Ця модель передбачає: 



14 
 

- Заходи учнівського самоврядування, розвиток громадсько-активних 

шкільних систем; 

- Формування комунікативної компетентності учнів, толерантної 

поведінки; 

- Впровадження полікультурної освіти; 

- Участь у Всеукраїнських та міжнародних заходах в рамках ПАШ. 

 

Осереддя формування європейських цінностей та стандартів 

 Входження до європейського освітнього простору, впровадження 

європейських цінностей та стандартів є одним із ключових завдань української 

освіти 

Складові цієї моделі: 

- Впровадження європейських стандартів у зміст освіти; 

- Профілізація школи; 

- Розвиток курсів з євроінтеграції, правознавства, основ демократії та 

громадянської культури; 

- Робота  євроклубу. 

 

Осереддя формування соціально-відповідальної поведінки 

 Соціальна відповідальність є інтегрованим показником змісту 

випереджаючої освіти для сталого розвитку 

Ця модель реалізується через: 

- Інтеграцію екологічної, громадянської, економічної освіти; 

- Введення елективних курсів з освіти для сталого розвитку; 

- Орієнтацію на вирішення місцевих проблем, поширення волонтерських 

рухів, розвиток зв’язків з неурядовими громадськими організаціями.  

 

2.2. Методика  впровадження технології сталого розвитку в освітній 

процес гімназії  

Усі цінності Землі – ніщо порівняно з людським життям – унікальним 

явищем у Всесвіті, адже ми не знаємо достовірно, чи існує щось подібне. А 

дитячому життю ціни взагалі не існує, та й існувати не може, бо якщо не 

вберегти нащадків, загине весь рід людський.  

Здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного 

життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Дані моніторингового 

дослідження показують, що з кожним роком кількість здорових дітей 

зменшується. Так, у 2019 – 2020 навчальних роках кількість практично 

здорових дітей не перевищує  30 %.  
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У класифікації освітніх технологій останнім часом виокремилася нова 

група – «здоров’язбережувальні технології». Це поняття об’єднує в собі всі 

напрямки діяльності загальноосвітнього закладу з формування, збереження та 

зміцнення здоров’я учнів.  

Працюючи над розв’язанням методичної проблеми гімназії, вчителі 

закладу доповнюють зміст здоров’язбережувальних технологій поняттям 

здоров’язбережувальні заходи і реалізують їх через: 

 щоденний контроль за самопочуттям  учнів; 

 «Дні здоров’я »; 

 спортивні свята та змагання; 

 бесіди про здоров’я з учнями, агітбригади тощо; 

 проєктна робота; 

 тематичні тижні та ін. 

  Для того, щоб систематизувати роботу, виявити прогалини, намітити 

шляхи їх усунення, педагогічні працівники проводять моніторинги, засідання 

МНК, методичні майстерні щодо формування здорового способу життя як 

ознаки компетентної особистості. 

Під час реалізації експерименту з питань освіти для сталого розвитку у 

гімназії були розроблені різні заходи, спрямовані на розв’язання поставлених  

завдань. Вчителі брали активну участь у дослідженнях по вивченню стану 

розробки та впровадження методології та технологій випереджаючої освіти 

для сталого розвитку. Проводилися тренінги, в ході яких вчителі 

відпрацьовували технологію навчання в умовах урочної діяльності та 

самостійної роботи учнів, удосконалювали форми та методи формування 

потреб і навичок самопізнання та самосвідомості учня в інформаційному 

навчальному середовищі.  Відпрацьовувалися варіанти впровадження 

нетрадиційних, творчих форм та методів роботи з екологічної освіти та 

екологічного виховання в практику роботи з учнями. Були розроблені та 

проведені відкриті уроки та виховні заходи з питань сталого розвитку 

підростаючого покоління. Педагогами гімназії були обговорені критерії 

впливу інновацій на якість освіти, технології розробки індивідуальних 

освітніх траєкторій, а також діагностико – корекційне забезпечення високо 

розвиваючих педагогічних впливів на учасників навчально – виховного 

процесу з питань сталого розвитку. 

 В ході реалізацій завдань експерименту створено інформаційний 

посібник «Освіта для сталого розвитку» та  відповідний проект,  учасниками 

якого стали  педагоги гімназії (Мельничук Н.Г. та Галанзовська Л.А.). 

 

Проєкт  «Асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні», в якому гімназія 

працює з 1985 року, –  це один з основних змістів освітнього простору гімназії, 

полікультурних відносин нової педагогічної ментальності. Робота 

реалізується за 4-ма основними темами дослідження, визначеними ЮНЕСКО: 
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Тема № 1 Вивчення світових проблем і роль системи ООН в їхньому 

регулюванні. 

Тема № 2  Права людини. 

Тема № 3  Інші країни та культури. 

Тема № 4  Людина і довкілля. 

Головними пріоритетами гімназії як учасника ПАШ ЮНЕСКО  є: 

- оновлення змісту і форм структури освіти, запровадження нових  

інформаційних технологій; 

- формування загальнолюдських  та національних цінностей; 

- надання рівних  можливостей та сприятливих умов  освіти . 

 

Визначаємо основні   форми діяльності гімназії в рамках ПАШ: 

- участь у Міжнародних  освітніх проектах; 

- розвиток молодіжної, дитячої  дипломатії; 

- відзначення пам’ятних  дат ООН; 

- проведення семінарів, конференцій,  фестивалів, організація літніх 

таборів; 

- інформування та просвітництво у галузі сталого розвитку 

суспільства ; 

- створення експериментальних майданчиків для апробації 

навчальних програм за темами ПАШ ЮНЕСКО.   (Додаток 1) 

 

Очікувані результати:  

 Створення системи розвитку освітнього процесу гімназії на 

принципах випереджаючої освіти для сталого розвитку. 

 Становлення особистості, в якої розвинено навички, інтелект, 

сформовано чітку та відповідальну життєву позицію, цінності та 

пріоритети.  

 Сформована інноваційна система роботи вчителя, здатного 

виховувати компетентну, соціально-відповідальну особистість 

 Позитивна динаміка якості освіти. Інтеграція учнів у 

соціокультурний простір. 

  Позитивна динаміка в рівнях компетентностей учнів. 

 Запровадження системи громадсько – професійного партнерства.  

 Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій. 
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Однією із важливих складових виховання сучасної успішної особистості 

є екологічне виховання, якому у гімназії відводиться чільне місце. Екологічне 

виховання – систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в 

учнів екологічної культури. 

      Завдання екологічного виховання – сприяти накопиченню екологічних 

знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, 

формувати вміння і навички діяльності в природі. Екологічне виховання 

передбачає розкриття сутності світу природи – середовища перебування 

людини, яка повинна бути зацікавлена в збереженні цілісності, чистоти, 

гармонії в природі. Це передбачає вміння осмислювати екологічні явища, 

робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична 

краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов’язків та 

відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності. 

     Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах навчання дитини у 

школі. На кожному етапі ставиться певна мета, завдання, добирається 

відповідна методика з огляду на вікові особливості школярів. 

      Перший етап (молодші школярі) – формуються перші уявлення про 

навколишній світ, про живу й неживу природу, про ставлення до природи, що 

виявляється в конкретній поведінці на емоційному рівні. 

     Другий етап (5 – 7 класи) і третій етап ( 8 – 9 класи) передбачає накопичення 

знань про природні об’єкти, закономірності розвитку та функціонування 

біологічних систем, аналіз і прогнозування нескладних екологічних ситуацій, 

закріплення нормативних правил поведінки в навколишньому середовищі. 

Поглиблюються і розширюються знання про явища і закони природи, 

розкриваються причини екологічної кризи й обґрунтовуються шляхи 

збереження природних комплексів. 

      Четвертий етап ( 10 – 11 класи) – завершується узагальнення здобутих 

знань, здійснюється моделювання простих кризових ситуацій. У навчальні 

програми запроваджуються інтегровані курси з основ природничо-

екологічних знань. 

      В екологічному вихованні особливого значення набувають предмети 

природничо-географічного циклу. Біологія і географія розкривають дітям світ 

рослин, тварин, середовище, що їх оточує. Фізика і хімія дають комплекс 

політехнічних знань, наукові засади і принципи сучасного виробництва. 

Предмети гуманітарного циклу показують неприпустимість варварського 

ставлення до природи. Предмети естетичного циклу розкривають естетичну 

сутність природи, її неповторну красу, вплив на людину. 

       Важливу роль у формуванні екологічної свідомості відіграє залучення 

учнів до природоохоронної діяльності: робота санітарних загонів захисту 

довкілля, групи швидкої допомоги тваринам і птахам у зимовий період, 

куточки природи тощо. З природоохоронною роботою пов’язана туристсько-
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краєзнавча робота з дітьми, спрямована на прищеплення їм навичок 

правильної поведінки в місцях відпочинку, в лісах, на річках. 

Колектив  вчителів гімназії має позитивний творчий досвід з питань 

екологічного виховання. Ще з кінця 90-х років  в навчальному закладі 

впроваджуються  формальні та неформальні програми та заходи екологічного 

та здоров`язбережувального спрямування. Протягом багатьох років працює 

кабінет екологічного виховання.  Там систематично проводяться уроки 

природознавства, екології, сталого розвитку, виховні години, позакласні 

заходи з предметів. Вчителі мають необхідні методичні матеріали, власні 

творчі напрацювання, дидактичні матеріали до уроків, використовують 

новітні технології: інтерактивного, розвивального навчання, групової 

навчальної діяльності, формування творчої особистості, проєктної діяльності, 

ІКТ, створення ситуації успіху, тим самим реалізують компетентнісний підхід  

на практиці  формуючи соціальну компетентність.  

У плані виховної роботи навчального закладу є розділ «Ціннісне 

ставлення до природи», в якому спланована робота щодо формування 

екологічної культури гімназиста.  У закладі  щороку у квітні місяці проходить 

«Місячник природи та екології». Під час проведення місячника школярі 

виконують велику практичну природоохоронну роботу, яка спрямована на 

покращення екологічного стану берегів річки Тетерів, території біля гімназії, 

проходять тематичні виховні години, акції «Квітучі клумби", «Посади дерево» 

тощо. 

        Результат екологічного виховання – сформована екологічна культура 

людини, що характеризується різнобічними глибокими знаннями про 

навколишнє середовище (природне і соціальне); наявністю світоглядних 

ціннісних орієнтацій щодо природи; екологічним стилем мислення і 

відповідальним ставленням до природи та свого здоров’я; набуттям умінь і 

досвіду вирішення екологічних проблем (насамперед на місцевому та 

локальному рівнях); безпосередньою участю у природоохоронній роботі; 

передбаченням можливих негативних віддалених наслідків 

природоперетворювальної діяльності людини.   (Додаток 2) 

Головні особливості освіти ХХІ століття: інформатизацію, глобалізацію, 

інтеграцію, нестабільність, високий ступінь соціальних, екологічних та 

економічних ризиків. Сталий (стійкий, усталений) розвиток – це стабільний, 

збалансований розвиток певної галузі суспільства чи сфери життєдіяльності 

людини, який задовольнятиме потреби нинішнього часу та майбутніх 

поколінь. 

 

 Сучасна освіта покликана осмислити свої здобутки, уроки, освоїти нові 

цінності. Початок третього тисячоліття має свій сенс, свою філософію. Це час 

визначення стратегічних орієнтирів, народження нової якості життя, 

інноваційної культури. Критерієм успішності підлітка стає не стільки 
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результативність у вивченні шкільних предметів, скільки ставлення людини 

до можливостей власного пізнання і перетворення природи,  історії само себе. 

 

Метою і завданням колективу з впровадження освіти для сталого 

розвитку є посилення в української учнівської молоді мотивації розділити 

відповідальність за спільну планету і спільне майбутнє через доручення до 

глобального досвіду ЮНЕСКО,  гуманістичних принципів, цінностей   і 

філософії гармонійної життєдіяльності людської цивілізації.  

 

Отож, основні цінності та принципи, на яких ґрунтується Концепція 

випереджаючої освіти, повинні відобразитись в повсякденній праці педагога. 

Освіта має відповідати суспільним потребам та змінам соціального розвитку. 

Основною цінністю освіти є особистість, її індивідуальні потреби, її дії 

будуються на принципах відповідальності, демократичності, громадянської 

активності. Екологічні й життєтворчі проекти, як метод випереджаючої освіти, 

покликані  це забезпечити . 
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Додаток 1 

Проєкт  «Асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні»  в дії 

      У 2018 року делегація Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23: 

вчитель біології Андрієнко Л.В., учні 11 класів Вербич Іван та Шараха Ольга 

на чолі з заступником директора з виховної роботи Рибачук Т.Д.,- стали 

учасниками XVIII Всеукраїнської Я- конференції асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО «Вчимося знати, вчимося робити, вчимося бути, вчимося жити 

разом: трансформації освітнього ландшафту школи засобами сучасних 

технологій». Робота зосереджувалася на впровадженні сучасних освітніх 

трендів, пов’язаних із принципами ЮНЕСКО. Актуальність конференції 

підтверджується широким суспільним резонансом, що викликав проект 

реформи середньої освіти, зокрема ініціативи щодо інтеграції знань та 

пробільності навчання у старшій школі. Учні асоційованих шкіл ЮНЕСКО в 

Україні мали змогу презентувати себе на прикладному подіумі «Кейс-

технології від покоління Z». Команда ЖМГГ № 23 гідно представила 

екологічну кейс-ситуацію «Повітря. Освітнє перезавантаження» через призму 

множинного інтелекту і була нагороджена дипломом за унікальний погляд на 

трансформацію освітнього ландшафту сучасної школи, творчий підхід та 

інноваційні рішення щодо впровадження концепції Нової української школи. 
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2019 року    делегація гімназії тала учасником регіональної еко-

мистецької конференції ПАШ  ЮНЕСКО «сучасні погляди на майбутнє 

планети та людства», яка відбулася в м. Києві. Учні гідно представили 

презентацію «Перспективи альтернативної енергетики Житомирщини» в 

рамках роботи секції «Енергетична безпека України. Використання 

відновлювальних альтернативних джерел. Нові технології», брали активну 

участь у робочих секціях та творчих акціях, за що були нагороджені 

дипломами та цінними подарунками. 
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2021р. у рамках святкування 75-річчя діяльності ЮНЕСКО учні гімназії 

на під керівництвом вчителя основ здоров’я Рибачук Т.Д. взяли активну участь 

у Всеукраїнському творчому конкурсі «Здорова планета, здорова людина – 

спільна відповідальність, спільні зусилля: мій образ майбутнього». Мета 

заходу зокрема передбачала надати новий імпульс для поширення 

гуманістичних принципі, цінностей ЮНЕСКО,  поглиблення інформування 

молоді у галузі сталого розвитку і глобальних показників їхнього досягнення 

на період до 2030, а також активного заохочення  до відповідального ставлення 

один до одного, до рідної землі, до людства і довкілля. 

  Були представлені роботи учнів у трьох номінаціях: відеофільм, есе, 

малюнок.  
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Додаток 2 

Від екології довкілля-до екології душі 

Щороку вчителі та учні гімназії беруть активну участь у міському 

екологічному фестивалі «Голос Землі». 2018 року фестиваль проходив під 

загальною темою « Сталий розвиток туризму- шлях до гармонізації життя 

суспільства». Від гімназії був успішно презентований проєкт «Перспективи 

розвитку зеленого туризму на Житомирщині» в рамках роботи секції «Туризм 

в інтересах сталого розвитку». 
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На уроках «Основ здоров’я» (вчитель Рибачук Т.Д.) проводяться уроки 

«Безпеки довкілля» та «Уроки заради майбутнього » за методичними 

розробками «Зелений пакет»,  «Фото-фішка». Під час цих уроків діти 

проводять дослідження по використанню води, впливу навколишнього 

середовища на живі організми. Розробляють методи збереження природи та 

економії енергоресурсів. Виготовляють вироби, що допомагають зменшити 

кількість сміття, пишуть звернення до однолітків та жителів міста про 

збереження водних та енергоресурсів. Також учні набувають навичок 

безпечної правосвідомої поведінки. Активно долучаються до роботи в даному 

напрямку класні керівники 1 – 11 класів та вчителі - предметники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


