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Анотація 

Ста'rl'я присвя•1ена аналізу взаємозв'язку вищої осшти 

та сталою розви-п<у. Розглянуто І<ЛІО'юві фую<LJЇі вищих на

вчал.ьних закладів для сталою розвиТІ<у. Окреслено сучасні 

тенденціі у сфері освіти для стійкого розвиТІ<у, а також 

вивчено КЛІО'юві особливості підходів різних країн, у тому 

•rncлi Украіни, до цьою пита~rn:я. Висвітлено нові види на

вчання, які ВИНИJ<а~оть у рамках освіти для сталою розвиТІ<у, 

поряд з основними елементами компетенціі «сталого роз

ВИТІ<у» . Установлено, що іденrифіющія сталою розвиТІ<:у в 

місїі інсти1УЦій є вихідно10 то•:пzо10 ефекrивного виконаmm 

фующій університетів і реалізації можливостей упроваджен

ня принчипів сталою розвиТІ<у в суспільстві загалом. 
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Вступ 
Людство переживало як gиклічні періоди по

вільного, але стабільного розвитку, так і періоди 

революу:ій і прориву, які зазвичай маюгь сильний 

вплив на суспільство та навколишнє середовИПJе. 

У все більш конкурентному, взаємозалежному і 

непередбачуваному світі, який пропонує набагато 

більше можливостей для більшої кількості людей 
та підприємств практи<rно в межах глобальної 

економіки , з' явилось і завоювало прихильність 

розуміння необхідності зміни парадигми суспіль
ного порядку. Основною причиною gього є ви
знання необхідності переходу від «коричневої» 

економіки до більш «зеленоі», необхідності ви
рішення глобальних проблем, серед яких - зміна 

клімату, забруднення навколишнього середови

ща, бідність, збройні конфлікти тощо (приміт
ка 1). Саме тому глави держав, урядів та високо
поставлені представники краін-учасНИІJЬ Саміту 

« Ріо+ 20» у 2012 роу:і під твердили прихильність 
до принgипів сталого розвитку в забезпечення 
просування ідеі економічно , соу:іально та еколо

гічно сталого майбутнього для нашої планети, для 

нинішнього і майбутніх поколінь3 . 

3 United Nations (201 2), Repo1ic of the United Nations 
Confe1·ence on Sustainable Develop111e11t - Rio de Janei10, 
Brazil. - р. 1 
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Примітка 1 
Експерти ООН зазначають, що 40% усіх продук

тів харчування, вироблених у США, залишаються не

спожитими, і 25% 'іжі, котру американrJі приносять 
додому, потім викидається1 . І щоразу, коли їжа зали
шається не вжитою, усі ресурси, які було використано 

для її виробІ-ІИІJТВа, витрачаються даремно, і че від
бувається майже в кожній краіні. Щодо нехарчових 
відходів, то за оgіш<ами фахівgів близько 11,2 млрд 
тоІ-ІІ-І твердих відходів щороку збираються у світі2. 

Мабуть, тому аналіз екологічного майбутнього 

Землі показує, що до 2050 року людство буде вико
ристовувати ресурси, виробляючи відходи, у 2,6 раза 
швидше, ніж вони можуть бути відновлені3 • Тобто 

вже до 2030 року нам знадобиться ще одна Земля, 
щоб ефективно задовольняти попит споживачів. 

Існує багато визначень поняття «сталий роз

витою>, найбільш відоме з яких сформульовано в 
1987 році Всесвітньою комісією з навколишньо
го середовища і розвитку (WCED) Організації 
Об'єднаних Націй у доповіді « Наше спільне 

майбутнє». Відповідно до нього сталим є розви

ток, який прагне задовольнити потреби і спо

дівання нинішнього покоління, не завадивши 

здатності задовольняти потреби майбутнього4 . 
Також: сталий розвиток - це процес змін, в 

якому експлуатація ресурсів, спрямування ін

вестицій, орієнтація технологічного розвитку 

та інституціональні зміни здійснюються відпо

відно як до майбутніх, так і до нинішніх по
треб5. Сталий розвиток також визначається як 

. . . . . 
mдтримка хиткоІ ршноваги МІ)К людською по-

требою поліпшити спосіб життя і досягти від
чуття благополуччя, з одного боку, і збережен

ням природних ресурсів і екосистем, від яких 

залежать майбутні покоління, - з другого6 . За 

1 Gundeщ D. (2012). Wasted: How А111е1іса is losi11g пр 
to 40 pei·cent of its food fro111 fan11 to fork to landfill. NRDC 
Issпe Paper, 2012, р. 1. (Retrieved fro111 l1ttp:/ /www.шdc. 
org/ food/ files/ wasted-food-ip.pdf 011 tl1e 4th of Jпly, 2014) 

2 Modak, Р. (2011 ). Waste: l11vesti11g і11 Energy a11d 
Resoпrce Efficiency. UN E11viю11111e11t Pюgra111111e, 2011, р. 
7 (290). (Retrieved 011 tl1e 4th of JпІу, 2014 fю111: l1ttp:/ / 
www.пnep.org/ greeneco110111y / Portals/ 88 / docп111ents/ ger / 
GER_8_ Waste.pdf) 

3 Мооте D" Oansto11 G" ReedA., Galli А. (2012) . Pюjecti11g 
fi1tшe ht1111an de111and on the Earth' s regeпerative ca.pacity. 
Ecological Indicatoтs. Vol16. - Elsevier. - Мау 2012. - рр. 3- 10 

4 WCED (1987). Ош Co1111110n Fпtпre. WorldCo111111issio11 
on Environ111ent and. Develop111e11t. - р. 39. (Retrieved fro111 
l1ttp: / / www. un-dociш1e11ts.11et/ oпr-co111111011-future . .pdf 011 
7tl1 Jпly, 2014) 

5 WCED (1987), ст. 17. 
6 lnternational Law for Sпstainable development Весапsе 

Effective Laws Matter. Centre for l11ternatio11al Snst:U11able 
Development Law, р. 20. (Retrieved. fro111 www.пn.org/esa/ 
sпstdev / csd/ 011 7th JпІу, 2014 ). 
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даними lJентру з міжнародного права з питань 

сталого розвитку, СР грунтується на довгостро
ковому підході, який враховує нерозривну суть . . . . 
еколопчних, соlJІальНИХ та економІчних аспектш 

діяльності у сфері розвитку7 . З урахуванням чього 
освіта в інтересах сталого розвитку (далі - ОСР) 

. . . 
визначається як таю знання, навички, розумІння І 

цінності для участі у прийнятті рішень про те, як 
ми робимо будь-що індивідуально і колективно, 
на місцевому і глобальному рівнях, які поліпшать 
якість життя без негативного впливу на планету 
майбутнього8 . Нині, по завершенню «Десятиліття 
освіти в інтересах сталого розвитку» (2005-
2014 рр.), оголошеного ООН у 2002 році, ІJЇлком 
доречно переглянути роль університетів для осві

ти в інтересах збалансованого розвитку. 
Протягом усієї історії університети як осно

вні суспілью Інститути, що здійснюють вихо

вання та розвиток майбутніх винахідників і 
вчених, осіб, які приймають рішення, лідерів 
країн, підприємців та громадян нації, регіону 

й усього світу, відіграють провідну роль у пе

ретворенні суспільства і формуванні сучасного 
світу. Необхідність переходу на сталий розви
ток в тому сенсі, що він прагне перешкодити 

деградації навколишнього середовища й еколо
гії в рамках інтегрованої ціннісної структури, . . . 
справедливосn для наступних поколІнь та сш-

ту загалом прямо чи опосередковано впливає 

на всіх учасників глобального суспільства. Про . . 
роль осшти у сприяню сталому розвитку впер-

ше було згадано в гл. 36 документа « Порядок 
денний - ХХІ» 9 . 

Нині національні системи вищої освіти, ре

презентоваНІ вищими навчальними закладами 

університетами, проходять через багато змін, 

а саме: вони стикаються з внутрІшюми викли

ками і складними тенденціями глобалізації ви
щсіі освіти, зростаючої КОНІ<уренції, поширення 

масової освіти (у зв'язку з розвитком ІКТ, он
лайн-навчання та МВОК) тощо. Необхідність 
іти в ногу з <1асом, упроваджуючи ОСР у свою 

практику, виявилась ще одним випробуванням, з 

яким зіткнулись університети в усьому світі. До 

пов' язансіі з ОСР проблематики відносять: еколо

гічну, освіту з питань миру, права людини, спо

живача, розвитку, здоров'я, ВІЛ/СНІДу, біорізно-

7 Вопn1, D. Develop111ent Edпcation, Edпcation fот 
Sttst:Uпable Develop111ent апd Global Perspectives within 
Higher Edпca.tion. Develop111ent Edпcation research Centre, 
I11stitпte of Edпcation, р. 5. (Retrieved fю111 : www.heacademy. 
ас. пl< 011 tl1e 7th Jiшe, 2014) 

8 Laffe1-ty, W.M. (2004). Goven1ance for snst:Unable 
develop111e11t. The cl1alle11ge of adapting fonn to fiшction. 
Edwaтd Elgar, Chelte11l1a111. - р.15. 

9 Agenda 21. (1992). UNCED. - р. 320. (Retrieved on 
28th of June 2014 fro111: http://st1stainabledevelopment. 
ш1.org/ content/ docш11ents/ Agenda21. pdf). 
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манітгя, етап, шклюзивну освіту, мультикультур

ну освіту, gілісну, глобальну, громадянську, освіту 
щодо зни)кеmш ризику від стихійних лих, зміни 

клімату та щодо продовольчої безпеки. Однак, як 

доводять дослідження1 , питання сталого розвитку 
в університетах перебуває переважно на ранній 

стадїі впровадження в проу:ес навчання, і ще ба

гато треба вивчити для того, щоб кону:епу:ію ста
лого розвитку було повністю реалізовано, а вища 

сквіта стала справ)Ішім лідером у сфері сталого 

розвитку та внеску в нього. 

Багато експертів присвятили своі досліджен

ня питанням взаємозв'язку між університетами 

та ідеєю сталого розвитку. Назвемо насамперед 

такі прізвища: М. Кристалбридж, А. Дейл, К.Дж. 

Деша, К. Харгроувз, Ф. Хесселінк, К. А. Хопкінс, 
Б. Джиклінг, З. МакКеоун, Г.А. М'єг, І . Ньюман, 

А. Різі, В . Скотт, Д. Тілбурі, П. Вейр, ПЛ. Ван 
Кемпен, А. Е. Дж. Уолс. З украінських дослід
ниюв - у:е Л. Т. Масловська, Г. В . Непеїна, 

Б . Є . Патон, А . П . Садовенко, В. І . Середа, 
О. Е. Висоу:ька та інші. Загалом публікау:ії на 

тему сталого розвитку в середньому у 92';10 ви
падків також пов'язані з діяльністю університетів. 

1 Mulder, К" Segalas, J" Ferre1·-Balas, D. (2012). How to 
educate engineers for / in sustainable development: ten years 
of discussion, 1·emaining challenges. lnternational Journal of 
Sustainability in Нigher F.ducation 13 (3). - рр. 211- 218. 

Варто відзначити навіть тендену:ію до зростання 

у:ього показника - з 84% у 2007 р. до 9 5% у 
2014 р. (табл. 1). 

Сталий розвиток - одне з питань, яке ак

тивно обговорюється протягом уже кількох 

десятиліть, і зау:ікавленість університетів щодо 
. . 

учасп в ньому зростає разом з виникненням шд-

повідного суспільного запиту. З іншого боку, не 
можна стверджувати, що ідея сталого розвитку 

притаманна виключно якомусь одному сектору 

- вищій освіті <Jи будь-якому іншому. Сама ідея 

«сталості» через свою складність вимагає спіль

НИ..'С зусиль для досягнення хоча б маленького 
результату. Лише активна співпрау:я між між
народними організау:іями, такими як ООН, уря

дами, бізнесом та освітньою спільнотою генерує 

прогрес з у:ього питання. За кону:епу:ією «по

трійної спіралі» в економіу:і знань університети 

є повноу:інними партнерами уряду та промисло

вості з погляду внеску в економічний розвиток2 . 
Університети збагачують людей компетену:іями, 

а на нау:іональному рівні формують наgюналь
ний інтелектуальний капітал. 

2 Leydesdorff L. (2012). ТІ1е ТІірІе НеІіх of University
Indttstry-Goverrunent Relations. (Retrieved fr01n: l1ttp:/ / 
eprints.rclis.org/ 16559/ 1 / Theo/o20Tripleo/o20Helixo/o20 
ofo/0 20University-Industry-Gove1·nmento/o20Relations.J an 12. 
pdf) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Таблиця 1 
КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАІJІЙ НА ТЕМУ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ УНІВЕРСИТЕТАМИ ТА СТАЛИМ РОЗВИТКОМ 
(за даними бази даних «ScienceDirect» )* 

Пошук у 
Пошук за ключовими словами 

всьому тексті 

Рік 
«сталий «сталий «університет» + «сталий «освіта» + «сталий 

розвитою> розвитою> розвиток» розвитою> 

2014* 21611 220 210 24 

2013 27003 271 257 25 

2012 22131 235 21 8 12 

2011 18092 223 21 2 3 

2010 14841 164 148 11 

2009 12871 157 146 9 

2008 11030 122 112 3 

2007 9521 121 102 1 

Усього 204719 2160 2002 110 

* ScienceDirect database. Data as of July 2nd 2014. (Retrieved from: http:/ /"'WW.sciencedirect.com/ science/ searcl1) . 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ 
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r " 
Jhодський Суспільний 

Національний 
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r 

Міжнародна Глобальна 

капітал розвиток 

\.. ~ 

Баланс «прибуток - соціальна 
відповідальність» 

співпраця конкуренція 
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~ ~ .... ~ 

~ ~ 

t t 

Рис. 1. Матри:gя - парадигма «університети для сталого розвитку» 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Беру<-ш до уваги огляд актуальної літератури з 

питань університетів та сталого розвитку, а також 

ролі університетів у посиленні сталого розвитку на 

регіональному рівні, було запропоновано матрИІJІО 
«парадигми університетів для сталого розвитку» 

(рис. 1) 1• Вона є основою даного огляду та може 
служити фундаментом для дальших досліджень. 

ОСР на на:gіональному рівні 

Згідно з першим звітом за проектом 

«Десятилітrя» ОСР поступово знаходила своє 

міс:gе в освітніх спільнотах: близько 1 ОО :країн з 
усього світу створили на:gіональні координа:gійні 

органи, розглядаючи ОСР як релевантний підхід 

до глобальних проблем сучасності. У дemrnx ви

падка.'С ОСР було впроваджено, радше, m< теоре
тичні рамки, без доказів їх внесення до навчаль

них програм: з вибірки, до mюї ввійшли 50 країн, 
у звітах 26 з них не було виявлено доказів впро
вадження ОСР у 2008 р. Однак з 2012 року 16 
країн більше не входять до :gієї категорїі2 . Отже, 

1 Sedlacek, S. (2013). The role ofuniversities in fostering 
sustainable d.evelopment at the regional 1eve1. Journal of 
Cleaner Production, 48. - рр. 74-84. 

2 IUNESCO (2012) . SЬaping t11e Education ofTomorrow. 
2012 Report on the UN Decad.e of Education for Sustainable 
Development, Abridged. р.1 2. (Retrieved from http: / / 
unesdoc.unesco.org/images/ 0021 / 002166/ 216606e.pdf) 
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за попередніми підраху1шами бачимо зростання 
на 34% з 2008 р. до 2012 рр. За да1шми ош1ту
вання ЮНЕСКО 59% країн уже запровадили діі 
стосовно до освіти з біорізноманіття, зокрема на 
найбільш ранніх рівнях освіти. З них 9 5% вклю
чили :gей вид навчання в почапюву освіту, 100<=;'0 -

у середІ-ІЮ освіту, 83% - у вищу освіту і 85% - у 
педагогічну освіту3 . Крім того, варто зазначити, що 
збалансований розвиток є не просто обов'язком, 

але й можливістю для бізнесу ( приміп<а 2). 
У США значна увага приділяється освіті сто

совно до кліматичю,а: змін. Спільні зусилля уря

ду та міс:gевт,а: органів влади, університетів, nn<iл 

і неурядових установ роблять важливий внесок 

у федеральні програми, покликані просвітити 
громадськість щодо проблеми зміюtl клімату. 

Державні агентства, m<i опі:ку1оться питаІ-ІІ-ІЯМи 

навколишнього середовlіШJа й енергетики, забез

печують навчання та тренінги для викладачів, і 

часто вони провадяться у співпра:gі з універси

тетами та місgевими підприємствами. На рівні 

середньої та вищої школи міс:gеві органи вла

ди впроваджують заняття з кліматичних змін у 

шкільні програми; університети з допомогою не

урядових організа:gій навчають викладачів і сту

дентів з питань важливості енергоефективності. 

3 UNESCO (2012), ст. 18 . 
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Крім того, низка неурядових організафй (групи 
зі збереж:ення дикої природи, наукові й освітні 
організаg:ії), провадячи програми й опитування , 
розповсюджуючи брошури, публікуючи статті у 

ЗМІ тощо, докладають значних зусиль у форму
ванні суспільного розуміння важливості сталого 

розвитку і, зокрема, інформуючи про наукове 

підrрунтя, вплив і можливі рішення проблеми 
кліматичних змін1 . 

Євросоюз підходить до питань сталого розви

тку дещо ширше. У політики зі сталого розвитку 

включено такі питання, як зміна клімату, «чиста» 

енергетика, екологічний транспорт, відповідальне 

споживання і виробниgтво, збереж:ення й управ
ління природними ресурсами, здоров'я, соrральна 

адаптаgія, демографія і міграgія, бідність у світі, 

а також: виклики сталому розвитку. Публікаgія 

Європейської комісії «Оновлені стратегічні рамки 

європейської співпраф в освіті» покликана моти

вувати співпраgю в освіті для сталого розвитку до 

2020 р., а програма « Навчання протягом життя 
(2007- 2013 рр. )» слугувала першим інструмен
том для розвитку і підвищення ролі освіти і сис

тем навчання. У багатьох праgях проаналізовано 

проgес упровадження принgипш сталого розвитку 

в різних країнах ЄС, і в багатьох з них зазначе
но, що принgип академічної свободи є осново

положним в управлінні університетом, зокрема у 

Швефї2 , Португаліі3, Франgіі4 , Чехіі5 та в регіонах 
lJентральної та Східної Європи6 . 

1 Там само. 
2 Sammalisto К, Brшson Т. (2СЮ8) . Trai11ing and 

co1111111rnicatio11 in the implementation of eпvironmental 
111a11agement systems (ISO 14001): а case study at the 
Urriversity of Gдvle, Sweden. Journal of Cleaner Prodпctio11, 
Vol. 16, Issпe 3, Feb.2008. - рр. 299-309, ISSN 0959-6526, 
http:// dx.doi.org/ 10.1016/ j.jclepro.2006.07.029 

3 Ferreira S., Cabral М. et а!. (2014). Economic апd 
e11vironmental impacts of the r=ycling system in Po1i:пgal. 
Joптnal of Cleaner Prodпction, Available online 27 Мау 
2014, ISSN 0959-6526, http://dx.doi.org/ 10.1016/ j. 
jclepro.2014.05.026 

4 GomЬe1i:-Coпrvoisier, S. et а!. (2014). Нighe1· Edпcatio11 
-for Sпstainable Consпmption: case report on the Ншnа11 
Ecology Мaster's сошsе (Unive1·sity of Вшdеапх, Fra11ce), 
Joптnal of С!еа11е1· Production, Vol. 62, 1 Jan. 2014, рр. 
82-88, ISSN 0959-6526, http://dx.doi.org/ 10.1016/ j. 
jclepro.2013.05.032 

5 LaЬodova, А., Lapchik, V. et а!. (2014). Sпstai11ability 
teaching at VSB - T=hnical University of Ostrava, Jоптпаl of 
Clea11er P1·odпction, Vol. 62, 1 Jan. 2014, рр. 128-133, ISSN 
0959-6526, http://dx.doi.org/ 10.1016/ j.jclepro.2013.03.019. 

6 Adomsse11t, М., Fischer, et а!. (2014). Eшerging areas 
іп research 011 higher edпcation for sпstainable development 
- 111a11ageme11t edпcation, sпstainable consпmptio11 and 
perspectives from Central and Eastern Europe, Joпrnal of 
Clea11er Productio11, VoL 62, 1 Jan. 2014, рр. 1-7, ISSN 0959-
6526, http:/ /dx.doi.org/ 10.1016/ j.jclepro.2013.09.045. 

Примітка 2 
Світовий ринок відходів - від збирання до пе

реробки - оgінюється в 410 млрд дол. США на 
рік. Переробка відходів є одним із секторів, в яких 

відзначено стабільне зростання. Наприклад, ринок 

переробки відходів у енергію було оgінено в 19,9 
млрд дол. США у 2008 р., з очікуваним зростанням 
на 30% до 2014 р. Переробка є також способом 

суттєвої економії ресурсів. Так, кожна тонна пере

робленого паперу зберігає 17 дерев і 50% води1 . 

Однак сталий розвиток - значно більше, ніж пере

робка відходів. Він охоплює багато підходів як у 

сфері економічного і соgіального розвитку, так і у 

сфері захисту навколишньою середовища. 

У Норвегії «Партнерство в освіті і досл1джен

нях з питань відповідального життя» як міжнарод

на мережа експертів, дослідників, вчителів і по

літиків координує діі щодо спонукання людей ро

бити внесок у конструктивні зміни через те, який 
вони вибирають стиль життя. lJя мережа та.кож 
розвива.є g:іннісні, холісти<rні, міждисgипліна.рні, 

особистісні і практичні підходи до освіти8 . 
Однак не лише розвинені кра.їни провадять ді

яльність у сферах, пов'язаних з освітою для сталого 
розвитку. На Філіппінах у На.фона.льному плані 
дій у сфері освіти про навколишнє середовище 

(2005- 2014 рр.) за.декларовано інтегра.g:ію освіти 
про навколишнє середовище в навчалью плани на 

всіх освітніх рівнях, а та.кож створено систему ін

тегрованих педагогічних тренінгів. В ІндЇі та Китіі 

питання ОСР та.кож не оминають увагою. В Індіі 

lJентром природни<юЇ освіти за.пущена. програ.ма. 
«С02 - Правильний вибір» стосовно до кліма.

тичних змін та індивідуального вибору стилю жит

тя в більше ніж 70 ООО шкіл. Результатом було 
створення партнерства. мvк урядом та неурядовою 

організа.фєю, і програ.ма. уможливила. підвищен

ня обізнаності щодо зна.чення щоденного вибору 

кожного громадянина. для стійкого розвип<у. У 

Монголіі ЮНЕСКО підтримує урядові дїі щодо 

широкого впровадження ОСР у систему освіти за 
допомогою розгобки навчальних планів та освіти 
викла.да.чів9 . 

Освіта для сталого розвитку в Україні 

В Украіні було вирішено створити нову ін

тегровану навчальну програму для ОСР, а не до

повнювати додатковим матеріалом юке на.явні 
шкільні предмети, а та.кож за.провадити ЇЇ в рам

ках су<1а.сної загальноосвітньої школию Українські 
освітяни традиІJійно пов'язують питання сталого 

7 Див. Modak (2011), ст. 7 (290). 
8 UNESCO (2012), ст. 21. 
9 UNESCO (2012), ст. 22. 
10 UNESCO (2012), ст. 23. 
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розвитку з природни<rими науками, і, без сумніву, 

такий підхід корисний для учнів. Однак ОСР та-
" . . 

кшк вимагає значн01 уваги до соrµальних аспекпв, 

оскільки стійке суспільство не може функqіону
вати без демократїі, посгійного діалогу та делегу-. . 
вання влади, 1 є мол<.ливим пльки за умов, коли 
взаємовідносини мVк людьми базуються на по

вазі, толерантності і співпраgі. IJi аспекти далеко 
виходять за рамки природничих наук 1 з погля

ду стандартних навчальних програм належать до 

соgіальних наук, суспільної психологїі або навіть 
філософїі. Економічний вимір сталого розвитку та
кож потребує додаткової уваги як університетів, 

так 1 сусmл.ьства загалом. 
У «Наqіональній парадигмі сталого розвитку 

України», опублікованій у 2012 р. Інститутом еко
номіки природокористування та сталого розвитку 

НАН України, було визначено су<1асні тенденqіі, 

сгратегічні засади та перспективи сталого розви

тку України в глобальному середовИІqі відповід-. . 
но до наявного стратег~чного потенrµалу держ:ави 

та gілей розвитку. Освіта, як там зазначаєТhся, є 

передумовою та водночас пріоритетним засобом 

досягнення сгалого розвитку1 , справляючи найбіль
ший вплив на формування суспільної обізнаносгі з 

таких питань, як еколог~я, етика, а також: на сга

новлення qінносгей і підходів, навичок і моделей 

поведінки, які асоgіюються зі сталим розвитком. 

Однак негативним аспектом називається несСjюр
мованісТh інсгитуgіонального забезпечення впро
вадження кончепgії ОСР у практику. Зокрема, в 

Україні не сгворений спеgіальний регулятивний 
орган, як че передбачено Стратегією Європейської 
економічної комісії ООН для освіти в інтересах 

сгалого розвитку, і навчальні курси з ОСР ви1<.лада

ЮТhСЯ лише в небагаТhох окремих ВНЗ. 
З часів проголошення принчипів сталого роз-. . . 

витку в умовах наrµональних соrµальних 1 еконо-

мічних реалій стало 0<1евидно, що запроваджена в 

Україні модель ринкової трансформаgії не мала 
необхідної соgіальної спрямованосгі, тому такий 
підхід виявився руйнівним і призвів до значних со

gіальних втрат. Не було створено середнього 1<.ла
су, який є основним носієм демократії, соgіальної 
та політичної сгабільності в суспільстві, а також 
не забезпечено становлення нової, адаптованої до 
ринкових умов соgіальної інфрасгруктури. Через 
подібні проблеми на фоні певних позитивних 
зрушень, таких як поширення екологічної освіти, 

урізноманітнення культурної діяльносгі, спосге
рігаються значні диспропорgії у сферах охорони 
здоров'я, житлово-комунального обслуговування 
населення тощо2 . 

1 National Academy of Scie11ces of Ulcraine (2012). 
Natio11al Paтadigm for Sustainable Development of Ulпaine, 
Kyiv, ст. 18. 

2 NAS of Ulcrai11e (2012), ст. 33. 
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На даний <1ас основними формами діяльносгі , 

наgіленої на досягнення сгалосгі в університетах, є 
різноманітні проекти, які виконуються у співпраgі 

з бізнесом, неурядовими та міжнародними орга-. . . . 
юзаlJlЯМИ, а такшк шшими заrµкавленими сторо-

нами. Зокрема, деякі дослідження показУЮТh, що 

залу<1ення до подібних проектів у<1асни1сів з-за меж 

університетів виявилося значно ефективнішим для 
реалізачії проектів, скерованих на сгалий розви

ток, порівняно з випадками, коли в них брали 

учасгь лише представники академічної спіл.ьноти3 • 
Усе ще немає доказів широкомасштабного впро

вадження ОСР у навчальні програми ВНЗ. СЛже, 

існує необхіднісТh переосмислення всього підходу 
до ОСР у наgіональній системі освіти. 

Участь міжнародних організа!Jій в ОСР 

Велику увагу проблемам сталого розвитку та . . . 
осв1ти в штересах сгалого розвитку прид~ляЮТh 

мVкнародні організаlJЇі. IJe не дивно, беручи до 
уваги глобальний масштаб завдань, що їх необхід-. . . 
но вир1шити, осюльки лише СІПЛЬНИМИ зусиллями, 

як інтеле1сrуальними, так і фінансовими, можна 

ефективно досягти масштабної мети переходу до 

більш «сталого» суспіл.ьсгва. Міжнародні організа

ІJll дш<.ладаюТh значних зусиль щодо аналву поточ

ної ситуаgії, проведення досліджень, формування 
пропозиgій і вжиття послідовних заходів з метою 

досягнення прогресу з упровадж:ення принчипів 

сталого розвитку в усьому світі . Вони також є І<ЛЮ

човими агентами моніторингу прогресу в ОСР як в 

окремих країнах, так і на світовому рівні . 

Здебільшого міжнародні організаlJЇі діють як 
каталізатор для реальних заходів. Беручи до уваги 

тенденgії в ОСР у всьому світі, експерти ЮНЕСКО . . . . 
в~дзначаюТh 1сготю зм1ни в педагог~rµ та виникнен-

ня нових типів навчання . Іноді ОСР реалізовуЄТhся 

через різні типи навчання і пов'язує кілька пред

метів і галузей знань. Згідно з даними глобального 
моніторингу й опитування було визначено дев'яТh 
типів навчання, які асоgіюються з ОСР, а саме4 : 

• Евристичне навчання - такий тип навчання, 

за якого учні занурюються в багатий контекст, де 

вони стикаюТhся з певними елементами таємниrµ; . . . 
так досягаєТhся заrµкавлеюсТh, 1 ix досв~д починає 

набувати сенсу через власне дослідж:ення. 

• Передавальне навчання, яким передбача

ЄТhСЯ викорисгання дидактичних навичок, таких 

як презентаgії, лекgії, розповіді, та допоміжних 
матеріалів - книж:ок, робочих зошитів, наборів 

правил, візуальних ілюстраgій; учням передається 
сукупнісгь знань, звід правил / кодекс поведінки. 

• Колаборативне навчання передбачає спів

прачю з 1ншими та активну учасТh у навчально-

3 Boman, J" Andersson, U.P. (2013). Eco-laЬelhng of 
courses and programs at University of Gothenbш·g. Journal of 
Cleaner Production, 48, рр. 48-53. 

4 UNESCO (2012), ст. 26. 
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му процесі, який фокусується на вирішеmrі певної 
спільної проблеми або завдання. 

• Проблемно-орієнтоване навчання фокусу

ється на вирішеmrі реальних або змодельованих 
проблем з метою формування кращого розуміння 
проблеми та знаходж:ення способів ЇЇ вирішення 
в реальному житті. Проблеми і завдання можуть 
окреслюватись як учнями, так і викладачами. 

• Предметне навчання передбачає постановку 
питань з дисциплін (наприклад, географїі, біоло
гії) як відправну точку з метою кращого розумін
ня основоположних принципів та поглиблення 

бази знань з конкретного предмета. 
• Міждисциплінарне навчання, котрим перед

бачено вибір питань або проблем як відправної 
точки, яку надалі досліджують з погляду різних 

дисциплін з метою формування інтегративного ба
чення можливих рішень. 

Соціальне навчання з залученням всіх за

цікавлених сторін передбачає об'єднання людей з 
різним рівнем підготовки, цінностями, уявлення

ми, знанням і досвідом як зсередини, та і ззовні 

стосовно до тієї групи, яка ініціювала навчальний 

процес, з метою створення креативного квесту, 

покликаного вирішити ті проблеми, на які поки 
що немає готового рішення. 

· Навчання на основі системного мислення 

передбачає пошук взаємозв'яз1сів, взаємозалежнос

тей з метою розуміння системи в ІJЇлому і більш 
глибокого її бачення, анVк як суми частин; а тако)К 

формування розуміння того, що вплив на будь-яку 

частину системи обов' язково матиме ефект стосов-. . 
но до 1нших та системи в 1J1ЛОМу. 

Було визначено і такі форми навчання, як фі

лософське осмислення незалежно від віку, дослі

Д)кення цінностей, самоосвіта, експериментальне 

навчання, навчання на базі громади, навчання на 

основі дій тощо. Загалом існує розуміння тою, що 

ОСР не МО)Ке складатися лише з одною типу на

вчання. IJe завжди комплекс із різних типів, ко

трий має максимально підходити групі студентів 

(їх віку, знанням, інтересам тощо), контексту на
вчання та наявним ресурсам1 . 

Близько сотні Регіональних експертних центрів 

з ОСР разом з університетськими ініціативами 

ООН з різних країн сформували глобальну мере-. . . 
л<у, покликану ншелювати мІСцеш виклики стало-

му розвитку за допомоюю проведення ДОСЛ1Д)Кень 

і розвитку інфраструктури. IJi центри наlJЇлені 
об'єднати освітні установи, посилити спілкування, . . . 
скоординувати cmвпpalJIO мvк ус~ма учасниками 

процесу з метою поширення освіти в інтересах 

сталою розвитку2 . IJe - один з юловних мілаш
родних внес1сів у місцевий розвиток, що включає 

університетсші ініціативи . Адже сталий розвиток 

1 UNESCO (2012), ст. 28. 
2 Sedlacek (201 3 ), ст. 80. 

є і проблемою окремих особистостей, регюналь

ною й національного розвитку, і міжнародним, 

глобальним викликом. 

Університетські компетенgії в ОСР 

ВНЗ починають переорієнтовувати навчальні . . . . . 
процеси, досл1Д)кення, д1ЯЛЬmсть 1з мJСцевим на-

селенням у бік концепфі сталою розвитку. Зміна 

відбувається? незважаючи на економічний тиск і 
такі освітні реформи, які вимагають більшої ефек
тивності й економності, що може стати на заваді 

цій переорієнтації. Деякі університети використо

вують ідею «сталості» з метою організафі і про

філювання внутрішньої організаційної структури 

по-новому. ВНЗ також починаюгь упроваД)І<уВа
ти системне мислення через аналіз взаємозв'язків, 

відносин і взаємозалежностей. Згідно з досліД)кен

нями ЮНЕСКО деякі університети розробляють 

і впроваД)І<уІОТЬ нові форми інтерактивного, ін
тегративного і критичною навчання, які мол<уТЬ 

допомогти людям зрозуміти сталий розвиток і 
долучитись до ньою. У навчанні і дослім<еннях 

ставиться новий наюлос на реальних викликах су

часності і сталому розвитку, з якими стикаються в 

спільнотах за межами університетів. Таке зміщен

ня акценту розмиває кордони і посилює інтелек

туальний діалог між традиційними установами та 
громадянами . 

Університети роблять внесок у розвиток ком

петенrр.1 сталою розвитку всередиm та за ме)К-. .. . 
ами сmльноти вищо~ осшти через курси, програ-

ми професійного розвитку, діі з інформування 

населення тощо. Щоб бути ефективною, освіта 
для сталою розвип<у повинна базуватись на сис

темному підході, бути всеосяжною, фокусуватись 

на значно більшому, нVк знання, і розглядати . . . . . . 
rр.нносn 1 модеЛІ повед1нки студентш як основу 

поліпшення їхньої здатності вирішувати пробле

ми3. На нашу думку, усі зміни в програмах і на
вчальних планах мають базуватись на ціннісному 

підход1 1 доповнюватись холістичним і міждис-. . 
ІJИПЛІНарним mдходами, з використанням ком-

петентнісних стратегій. 

Генери<ша «компетенІJЇя сталості» була визна

чена на основі ідей Gesta1tungskomptenz, розро
бленої в Німеччині4 . Згідно з нею 1JЯ компетенція 
об'єднує кілька аспектів (табл. 2). 

Деякі дослідники ствердл<у10ть, що необхід

но підтримувати баланс між компетенціями, які 

вже інтегровано в програму навчання (напри-
клад, компетенц11 відпошдальносrі, емоційного 

інтелекту тощо), та тими, що пов'язані з на
вичками системного і спрямованого в майбут-

3 Pappas, Е., Pieпakos, О" Na.ge~ R. (2013). Using 
Bloom's Taxonomy to teach sustainability in multiple contexts. 
Joпrnal of Cleaner Prodпction, 48, рр. 54-64. 

4 UNESCO (2012), ст. 45. 
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нє пізнання та навичками діяти1 . Як висновок, 
визначення компетенgії сталого розвитку необ

хідно періодично переглядати, щоб можна було 
проаналізувати і відстеж:увати прогрес, відзвіту
вати про еволюу:ію підходів до кону:епу:ії сталого 

розвитку як такої, що є вбудованою в універси
тетські системи . У такий спосіб можна заохоти

ти університети звітувати перед громадськістю 
та залучати ЇЇ до дискус11 з даного предмета. 

ОСР часто сприймається як каталізатор інно

вау:ій в освіті, а також: вона перебуває в у:ентрі 

нових, креативних конфігурау:ій, які залучають 
різних агентів, - школи, університети, спільно

ти і приватний сектор2 . Також, хоча потрібні 
дальші дослідження для у:ілковитого підтвер
дження у:ього, ОСР - ge складовий елемент 

якісної освіти, оскільки вона пов'язана як з 
. . . 

академ1чними досягненнями, так 1 з шдвищен-
ням людської здатності підтримувати реалізау:ію 

прину:ипів сталого розвитку в умовах здійснення 
свідомого вибору. 

Однак було виявлено, що університети за
галом відстають від підприємниу:ького секто

ру в питанні допомоги суспільству стати більш 

1 Lambrechts, W., Mula, І . et а! . (2013) . The integration of 
compet ences for snstainable development in higher education: 
an analysis of bachelor pюgrams in management. Journal of 
Cleaner Production, 48, рр. 65-7 3. 

2 UNESCO (2012), cr. 5. 

«сталим» 3 . Аналіз текстш 11 декларау:ій, кодек
сів і п артнерств, укладених для поширення ідей 
сталого розвитку у ВНЗ, показав, що вони мо

ж:уть використовуватись як інструмент модифі
кау:ії університетських систем у контексті ОСР, 

привносячи такі елементи, як співпрау:я з інши-

ми уншерситетами, посилення міждису:иплінар

ності, бачення сталого розвитку як важливого 
елементу їхніх інституу:іональних рамок, ство

рення на території кампусу життєвого досвіду зі 

сталого розвитку, забезпечення навчання і тре

нінгів для вчителів. Такі документи зобов'язують 

лідерів університетів та керівниgтво факультетів 

забезпечувати інтеграgію ідей сталого розвитку 
в усю університетську систему4 . У проgесі аналі
зу досвіду університетів Австралії було зроблено 

висновок про те, що в разі коли в університеті 

(і системі вищої освіти в у:ілому) відданість ідеї 
сталого розвитку не проголошено публічно, то 

відданість персоналу й організау:ії ідеям забез
печення сталого розвитку є сумнівною5 . 

3 Lozano, R., Lпlш1an, R. et а!. (2013). Declarations for 
snstainability і11 higher edпcation: Ьесоmіпg Ьetter leaders, 
tlпough addressi11g tl1e tшiversity syste111. Journal of Clea11er 
Prodпctioп, 48, ст. 93-100. 

4 Loza110 (2013), cr. 93- 100. 
5 Lee, К.-Н., Barker, М., Moпasl1er, А. (2013). Is it 

even espoused& An exploratory study of co111mitшent to 
sustainability as evide11ced і11 vision, 111issio11, апd gradttate 
attribute state111ents in Aпstralia11 tшiversities. Journal of 
Cleaner Prodпctio11, 48, рр. 20-28. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ТабJІ.uця 2 

ЕЛЕМЕНТИ КОМПЕТЕНІJІЇ СТАЛОГО розвитку 

Зміст елементу 

1. Здатність спрямовувати роздуми в майбутнє, діяти в умовах невизначеності, а також справлятись 
із передбаченнями, очікуваннями і планами на майбутнє 

2. Уміння провадити міждисgиплінарні дослідження (діі) 

3. Уміння бачити взаємозв'язки, відносини і взаємозале)1uюсті 

4. Компетенgія досягати відкритості у сприйнятrі, транс-культурного розуміння і коопераgїі 

5. Компетенgія коопераgїі (інтерактивності) 

6. Компетенgія планування і реалізаgїі 

7. Здатність відчувати співчуття і солідарність 

8. Здатність мотивувати себе та оточення 

9. Уміння відсторонено розмірковувати над індивідуальними і культурними конgепgіями 

Джерело: UNESCO (2012). 

62 



УНІВЕ~СИТЕТСЬКА НАУКА 

• Сталий 
розвиток 

• ВІШИВ на місцевий 
(регіональний, 
національний і 
глобальний) розвиток, 
участь в процесі 
прийняття рішень на всіх 
рівнях 

• Комерціалізація набутих 
знань і результатів 
досліджень 

МІСІЯ ВВЗ 

Участь в 
управлінні 

Навчальна 
діяльність 

Дослідницька 
діяльність 

• Навчальні програми 
• Цільові навички і 
компетенції 

• Соціальні проекти та 
інші форми діяльності 
поза університетом 

• Дослідmщькі проекти, 

ініційовані всередшrі 

університету 

• Дослідmщька робота, 

що проводиться на 

замовлення з-за меж 

ак емічної спільноти 

Рис. 2. Сталий розвиток: ключові виміри університету 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Конgепgія сталого розвитку має бути вклю

чена до місії університету і глибоко інтегрована 

в усі курси і навчальні програми, а також у всі 

інші види діяльності, які виконує університет, 

- дослідження, комерgіалізаgію знань і резуль

татів досліджень (рис. 2). 
Що стосується сучасних функgій універси

тету, Його ключових ролей - освітньої, до

слідниgької і управлінської, то вони також 

трансформуються. Крім традиgійної функgії 
з надання знань університети стають gентра

ми навчання, слугуючи суспільним потребам. 
Університети виконують gентральну роль у 

проgесі сталого розвитку, оскільки вони є 

клю<ювими гравgями як в ~ндишдуальних, так 

і колективних і суспільних системах навчання1 . 
Щодо дослідниgької функgії , маючи суттєвий 

вплив на регіональний розвиток, університе

ти здатні впоратись із необхідністю створення 

комбінаgії фундаментальних і прикладних до

сліджень, різноманітних міждисgиплінарних 

досліджень тощо. Маючи всі необхідні орга-

нізаgійні передумови, вони можуть виявити 1 
відстежити напрями, в яких необхідні зміни, 

1 Див. Sedlacek (2013), ст. 76. 

а також: спрямувати в потрібному напрямку 
тих, хто приймає рішення2. 

З метою досягнення сталого розвитку необ
хідно здійснити перехід до більш інтегрованої 

науки, що, у свою чергу, вимагає переорієнтаgії 

планів досліджень, котрі раніше традиgійно ви-. . . . 
значались академ1<шою сmльнотою шдпов1дно до 

вимог середовища, в якому є багато заgікавле
них сторін . Тільки так можна задовольнити різ

номанітні міждисgиплінарні суспільні потреби і 
вирішити проблеми. 

Щодо управлінської ролі немає сумніву, що 

співробітники факультетів і керівники універ
ситету є важливими учасниками проgесу рег1-

онального розвитку, адже вони беруть у ньому 

участь, забезпечуючи експертні поради і роблячи 

власний внесок у економічний і суспільний до
бробут3 Однак з того часу, як масштаб і склад
ність gих видів діяльності університетів значно 

2 Ке111р, R. , Ma1i:ens, Р. (2007) . Sпstainable develop111en t 
how to 111ana.ge so111ething t hat is subjective and n ever can 
Ье achieved? Sttsta.inability: Science, Pra.ctice, & Policy 3 ( 2), 
ст. 13. 

3 Goldstei11, Н.А. (2009) . W hat we lmow and what we 
do11't lmow аЬопt tl1e regional econ o111ic iшpa.cts of uпiversities. 
ln: Varga, А. (Ed.), Uпiversities, Kпowledge tra.11sfer a.11d 
Regional develop111ent. Geogra.phy, E11trepre11eurship a.11d 
Policy. Edward Elgar, Chelte11ha.111.- ст. 11-35 
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збільшились, виникла необхідність поліпшення 

системи управління в такий спосіб, аби вона мо

гла впоратись із труднощами. IJe є ще одним . . 
викликом для сучасних уmверситетш. 

Дослідження, проведені в університетах 

США, Латинської Америки і Китаю в 2013 р., 
показали, що включення тем з управл1ння ресур

сами в проgесі трансформування академічних 
програм - найбільш прийнятний підхід у всіх 

gих трьох регіонах, спрямований на пропагуван

ня ідеї сталого розвитку. За ним іде розвиток 

програм, яю покривають тематику таких пред

метів , як розвиток людського потенgіалу, дизайн 

суспільних систем і сталий економічний розви

ток та проgвітання1 . Китайgі, зокрема, активно 
поширюють ідеї «зеленого університету» , близь

кі до їхніх культурних традиgій2 . 
Поряд з задекларованим пріоритетом сталого 

розвитку, університети здатні впливати на спіль

ноти, суспільний і економічний розвиток, так чи 

інакше трансформуючи регіональний розвиток. 

Більше того, вплив ВНЗ зростає разом з підви-.. .. . . 
щенням ~хньо~ активносn в м1ж:народному на-. . . . 
уково-осштньому простор1, у спшпраg1 з приват-

ним сектором, адж:е вони часто надають поради 

корпораgіям і скеровують їх до більшої соgіаль
ної відповідальності. Володіючи повним потен

gіалом впливу на широкі соgіальні групи через 

реалізаgію їхніх функgій, університети стають 
сполучною ланкою між глобально проголошени
ми пріоритетами розвитку і поширенням i x на 

щоденні практики. 
Висновки 

Університет, який можна назвати таким, що 

діє на принципах сталого розвитку, має харак

терні ознаки3 . Найчастіше до них відносять такі: 
університет прагне до найвищої академічної . . . . 
усшшносn, намагається включити людсью gш-. . 
носТІ в ус1 аспекти людського життя i пропагує 

впровадж:ення практик, пов'язаних зі стійким 

розвитком, у навчання, дослідження, зв'язки зі 

спільнотою, управління енергетикою і ресурса-

1 Khalili, N.R., Duecke1-, S. et al. (2014). Fюm 
cleaner production to sustainable development: the role of 
academia, Journal of Cleaner P1·oduction, Available online 
28 Feb.2014, ISSN 0959-6526, http: / /dx.doi.org/10.1016/ j. 
jclepro.2014.01.099 

2 Yuan, Х., Zuo, ]., Huisingh, D. (2013). Gr=n 
Universities in China - what matters? Journal of Cleaner 
Production, Vol. 61, рр. 36-45, ISSN 0959-6526, http: / / 
dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.030. 

3 Nejati, М., Nejati, М. (2013). Assessment of sпstainable 
university factors from the pe1·spective of university students. 
Journal of Cleaner Production, 48, рр. 101-107. 
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ми, а також: планування і використання земл~ з 

урахуванням принgипів постійного моніторингу . . 
1 СТlИКОСТl. 

Сучасне суспільство переживає гірші, ніж . . 
СТОЛІТТЯ тому, умови з погляду ЯКОСТІ навколиш-

нього середовища, однак у майбутньому внаслі

док бездіяльності ситуаgія може погіршитись. 

IJe стосується не тільки екологїі, але й інших 
аспектів, наприклад, зброї, охорони здоров'я, 

економік і суспільств. Кожен суб'єкт соgіально

економічних відносин, здатний змінити світ на 

краще, повинен діяти. Університети стикаються 

з необхідніспо впровадження освіти в інтересах 

сталого розвитку , яка теоретично 1 практично 
розроблена на різних рівнях : 

- сталий розвиток у навчанні необхідний че

рез величезний внесок випускників, котрі прямо 

впливають на зміни у світі, в якому ми живемо. 

Усе ще багато потрібно зробити, адже навіть у 
«Словнику компетенgій» Гарварду, одного з пе
редових університетів світового класу, немає чіт

кої ідентифікаgії компетенцїі сталого розвитку; 
- у дослідженнях урахування принgипів 

сталого розвитку є обов'язковим, перед тим як 
результати комерgіалізують, і навіть перед тим 

як дослідження буде ініgійовано; 
- принципи сталого розвитку мають бути 

більш пріоритетними , ніж одержання прибутку, 

і враховуватись у першу чергу в будь-яких ви
дах діяльності закладів вищої освіти . Тільки так 

можна досягти позитивниJс зрушень у місgевих 

спільнотах у довгостроковій перспективі . 
Сучасний університет не може набути ста

тусу «флагманського» або університету світового 
класу, не будучи активно залученим до освіти в 
інтересах сталого розвитку. За часів, коли вища 

освіта відходить у своїй меті від набуття інфор
маgн 1 знань до навчання навичок і компетенgій, 
необхідних для обробки інформаgії, прийняття 
рішень, діяльності в умовах невизначеності тощо, 

місія ВНЗ стає більш широкою, ніж просто осві

та, вона покликана навчати gінностей. Відтепер 

gя місія - не тільки навчання висококваліфіко

ваної робочої сили майбутнього, але й форму
вання «глобального громадянина», розсудливого . . . . . .. . 
1 шдпошдального за власm р1шення та ІХ насл1д-
ки та готового пожертвувати короткостроковим 

прибутком заради майбутньої більшої цінності. 
Саме тому система вищої освіти, репрезентова

на ВНЗ, маючи необхідний потенgіал і засоби 
впливу на громадсьюсть, є ключовим агентом з 

погляду сприйняття й упровадження принgипів 

збалансованого розвитку в суспільстві. 
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