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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СТАНОВЛЕННІ  

І РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті проаналізовано шлях становлення екологічної освіти від 

відносної невизначеності своїх цілей і завдань до загального визнання як 
провідного чинника досягнення стабільності та сталого розвитку сучас-
ного світового співтовариства. Охарактеризовано чотири періоди акти-
візації міжнародного співробітництва в галузі екологічної освіти, – від 
збереження навколишнього природного середовища у звʼязку з інтенсив-
ним розвитком промисловості до принципово важливих зрушень у пара-
дигмі, цілях, завданнях та змісті екологічної освіти.  
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В статье проанализированы пути становления экологического об-

разования от относительной неопределенности своих целей и задач к все-
общему признанию как ведущего фактора достижения стабильности и 
устойчивого развития современного мирового сообщества. Охарактери-
зованы четыре периода активизации международного сотрудничества 
в области экологического образования, – от сохранения окружающей при-
родной среды в связи с интенсивным развитием промышленности до прин-
ципиально важных сдвигов в парадигме, целях, задачах и содержании 
экологического образования. 

Ключевые слова: экологическое образование, международное сооб-
щество, международная организация, международная конференция, дек-
ларация. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні у всіх країнах світової спільноти 

надзвичайно складним і важливим завданням є розробка нової тотальної 

методології екологічної освіти, що дають змогу вивчати і передбачати 
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різні сценарії екологічно відповідального вибору на різних ієрархічних 

рівнях організації живих систем: від локального до глобального. Бази-

сом для такої методології можуть стати фундаментальні, загальні для 

всіх людей етичні цінності [26, с. 24]. 

Висока значущість екологічної освіти наголошується міжнародними 

організаціями – ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП, які підкреслюють її надзви-

чайну важливість і рекомендують усім державам-учасникам міжнарод-

ного співтовариства – передовсім зосередити увагу на проблемах модер-

нізації та пошуків інноваційних рішень впровадження сучасних техноло-

гій і методик безпосередньо у навчальний процес [13, с. 92]. 

Розвиток екологічної освіти залежить від уваги, яку приділяють цій 

надзвичайно актуальній проблемі в усіх країнах і державах. Тому істо-

ричний нарис подій, які відбувались на міжнародній арені протягом де-

сятиріч, якнайкраще показує сприйняття, розуміння й інтерпретацію проб-

лем екологічної освіти у світовому масштабі. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Різні підходи до 

визначення сутності поняття «екологічна освіта» висвітлюються у числе-

нних працях вітчизняних і зарубіжних дослідників. Попередниками еко-

логічної освіти були Ж.-Ж. Руссо, А. Гумбольдт, Е. Геккель, Д. Дьюї, 

Й.Г. Песталоцці. Фундамент сучасної екологічної освіти заклав П. Геддес 

(1854 – 1933), перший, хто зазначив життєво важливий, фундаменталь-

ний взаємозвʼязок між якістю навколишнього середовища і якістю освіти 

підростаючих поколінь, висловив низку ідей про цілі і завдання еколо-

гічної освіти, запропонував інноваційні методи і технології навчання у 

природі та за допомогою природи [23, с. 6]. Питання екологічної освіти 

активно розробляють філософи В. Андрущенко [2], Е. Гірусов [3], М. Ки-

сельов [6], В. Штофф [19]; теоретико-методологічні проблеми екологіч-

ної освіти визначено у працях Л. Лукʼянової [9], О. Плахотнік [14], О. Слас-

тьоніної [18], Г. Щедровицького [20]; історичні аспекти екологічної освіти 

й виховання простежуються у дослідженнях І. Костицької [7], М. Маме-

дова [11]. В. Крисаченко, наголошує на тому, що екологічна освіта по-

стає не як самоціль, а як – формування екологічно спрямованої життєвої 

позиції [8, с. 98]; О. Салтовський вважає, що екологічна освіта – це пси-

холого-педагогічний процес впливу на людину, метою якого є формува-

ння теоретичного рівня екологічної свідомості [17, с. 112]. Розробці цілей, 

завдань, принципів і перспектив розвитку екологічної освіти присвячена 

праця А. Захлібного [4]. 

У західній педагогіці широко впроваджується у практику принцип 

неперервної професійної підготовки екологів. Джеймс Олдріч та Роберт 

Кук відзначають, що американськими навчальними програми з екології 

першочерговим завданням визначено засвоєння базових дисциплін, виок-

ремлення проблем, повʼязаних із різними аспектами довкілля та участь 
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студентів у створенні практичних проектів місцевого й регіонального зна-

чення [10, с. 123]. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, які стосуються проблем 

екологічної освіти, сьогодні ще недостатньо висвітлений поетапний істо-

ричний шлях її становлення і розвитку у світовому співтоваристві.  

Мета статті – обґрунтувати етапи міжнародного співробітництва 

в сфері охорони навколишнього середовища, які вплинули на становле-

ння і розвиток екологічної освіти в світі та в Україні (1939 – 2014). 

Виклад основного матеріалу. Перший період у міжнародному спів-

робітництві за збереження природи у звʼязку з інтенсивним розвитком 

промисловості розпочався до початку Другої світової війни (1939). Основ-

на діяльність обмежувалася правовим регулюванням обʼєктів спільного 

морського промислу поза юрисдикцією окремих держав, почали уклада-

тися дво-, тристоронні угоди, під міжнародну охорону було взято окремі 

популяції. 

Другий історичний період міжнародного співробітництва (1940 – 

1962) повʼязаний зі створенням у 1945 р. Організації Обʼєднаних Націй 

(ООН), Генеральна асамблея якої, серед багатьох інших завдань визначає 

екологічну політику міжнародного співтовариства, проводить конференції 

з проблем навколишнього середовища і розробляє рекомендації, створює 

міжнародні природоохоронні органи [16, с. 62 – 83]. Цей період ознаме-

нований створенням Міжнародного союзу захисту природи (МСОП), а 

також з прийняттям статуту у 1946 р. – спеціалізованої установи ООН з 

питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Саме з цього часу міжнарод-

не співробітництво з питань охорони природи та екологічної освіти на-

буває конкретних форм і відповідного змісту.  

Третій період (1962 – 1992) починається з двох «знакових» подій. 

У 1962 р. вийшла монографія Р. Керсон «Мовчазна весна», яка привер-

нула увагу суспільства до відповідальності перед іншими формами життя. 

Другою подією стала резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Економіч-

ний розвиток і охорона природи», якою було задекларовано, що збереже-

ння і раціональне використання природних багатств є обовʼязком усіх 

держав.  

У 1965 р. на базі Кілського університету (Стаффордшир, Великобри-

танія) пройшла педагогічна конференція з питань навчання і виховання 

школярів, де вперше був запропонований термін «екологічна освіта» як 

«Environmental Education», тобто «освіта в галузі навколишнього середо-

вища» [25, с. 26]. 

У 1968 р. ООН і ЮНЕСКО провели першу міжнародну конферен-

цію з проблем біосфери, в матеріалах якої не тільки відзначалася над-

звичайна актуальність екологічної освіти, а й вперше в міжнародній прак-

тиці чітко розкривалися її цілі і завдання. Конференція фактично поклала 
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початок міжнародному співробітництву в галузі екологічної освіти учнів-

ської молоді, а через рік (1969) у Франції був створений Науковий комі-

тет з проблем навколишнього середовища (SCOPE) [16, с. 66]. 

У 1970 р. ООН і ЮНЕСКО провели в Неваді (США) міжнародну 

нараду щодо необхідності включення питань охорони навколишнього се-

редовища до змісту всіх основних шкільних предметів, а екологічну ос-

віту визначили як процес розпізнавання цінностей природи, формування 

знань, умінь і відносин, необхідних для розуміння і оцінки взаємозвʼязку 

людини з її культурним та біофізичним середовищем [24, с. 51]. З цього 

часу Міжнародна програма ЮНЕСКО-ЮНЕП регулярно організовує між-

народні конференції, сприяє вченим, педагогам і викладачам вищих, се-

редніх і початкових шкіл у розробці навчальних програм, надає технічну і 

грошову допомогу еколого-освітнім проектам. 

У 1972 р. у Стокгольмі (Швеція) відбулася конференція ООН з пи-

тань навколишнього середовища, яка відіграла важливу роль у розвитку 

теорії і практики екологічної освіти, підкреслила її необхідність, схвалила 

досвід розвинених держав у цій сфері та надала рекомендації всім країнам-

учасникам світової спільноти, щодо розробки дієвих заходів для форму-

вання у широких верств населення відповідального ставлення до природ-

ного середовища. Екологічна освіта, згідно з декларацією Стокгольмської 

конференції, повинна концентруватися на специфічних проблемах, мати 

міжпредметний характер, вносити вклад у суспільне благополуччя і вижи-

вання людського роду.  

Наслідком Стокгольмської конференції стало затвердження спеціаль-

ної програми ООН з питань навколишнього середовища (ЮНЕП), яка 

отримала подальший розвиток у 1975 р. на міжнародній конференції в Бел-

граді (Югославія), де зʼявилася «Белградська Хартія» – глобальний план 

дій у галузі охорони природи і формування відповідального ставлення лю-

дини і суспільства до природного середовища. Недоліком Белградської 

конференції була відсутність серед учасників урядових структур, що об-

межувало сферу реалізації її рішень. Тому в резолюції конференції вка-

зано на необхідність в майбутньому проведення великомасштабних між-

державних конференцій із залученням глав держав і урядів країн-учас-

ниць міжнародної спільноти.  

Перша міжурядова конференція з питань екологічної освіти відбула-

ся у Тбілісі (Грузія) у 1977 р. У її роботі брали участь керівники 66 дер-

жав, членів ЮНЕСКО. Основний документ – Тбіліська декларація – поста-

вила перед світовим співтовариством амбітне завдання: сформувати нові 

зразки поведінки і діяльності у довкіллі та змінити ставлення до приро-

ди всіх соціальних груп і світової спільноти [15, с. 42]. 

Конференція підкреслила, що найважливіше завдання екологічної 

освіти – спонукати молодих людей набути необхідні знання, практичні 
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уміння і навички, поведінкові моделі, потрібні для відповідальної і ефек-

тивної участі у розвʼязанні екологічних проблем [15, с. 43]. 

Тбіліська декларація дала поштовх для розвитку міжнародних еко-

лого-освітніх програм та міжнародних угод з питань навколишнього се-

редовища й екологічної освіти [22, с. 21]. Під впливом її рішень активі-

зувався розвиток екологічної освіти в європейських державах і США. У 

1977 р. Європейське співтовариство затвердило спеціальну програму «The 

Environmenal Education Network Project», яка передбачає активізацію спів-

робітництва, проведення семінарів і конференцій, видання спеціальної 

літератури, створення системи еколого-освітніх центрів. 

У 1982 р. на сесії Генеральної Асамблеї ООН проголошено Всесвіт-

ню хартію природи, яка поклала початок парадигмального зрушення в 

екологічній освіті – поступовий перехід від філософії антропоцентризму 

до філософії екоцентризму [12, с. 19]. Цей документ також стимулював 

розробку теоретичних, етичних і прикладних аспектів проблеми екологіч-

ної освіти в більшості розвинених країн світу [1, с. 23 – 24]. 

У 1987 р. відбулась Московська конференція, за результатами якої 

було сформовано стратегію для галузей екологічної освіти [12, с. 72]. 

Серед визначних подій світової історії екологічної освіти слід ви-

ділити Європейський рік навколишнього середовища (1987 – 1988), прове-

дення якого призвело до розробки нових методів, програм, підручників, 

навчальних посібників і методичних рекомендацій в європейських країнах, 

а також опубліковану в 1987 році доповідь Міжнародної комісії з навко-

лишнього середовища і розвитку «Наше спільне майбутнє», в якій еколо-

гічна освіта розглядалась як основний засіб вирішення питання «прими-

рення» навколишнього середовища і розвитку сучасного світового співто-

вариства [13, с. 79]. 

Четвертий сучасний (глобальний) період розпочинається у 1990 р. 

і повʼязується з принципово важливими зрушеннями у парадигмі, цілях, 

завданнях та змісті екологічної освіти.  

Знаковою подією цього періоду стає конференція ООН з питань 

навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася у 1992 р. в Ріо-де-

Жанейро (Бразилія). В її основному документі «Порядок дій на ХХІ сто-

ліття» зазначається, що екологічна освіта необхідна для зміни ставлення 

населення до природи і є важливою умовою ефективного розвʼязання проб-

лем навколишнього середовища і сталого розвитку, для підвищення ін-

тересу людей до екологічних питань [21, с. 38].  

У 1998 р. на IV Панʼєвропейськiй конференцiї мiнiстрiв охорони 

навколишнього середовища «Довкiлля для Європи» прийнята Орхуська 

конвенція, яка стала новим важливим механiзмом розвитку демократiї та 

прав людини.  
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На полях Всесвітнього Саміту з питань сталого розвитку у Йоган-

несбурзі (2002) вирішено «рекомендувати Генеральній Асамблеї ООН роз-

глянути питання про проголошення десятиліття, починаючи з 2005 року, 

десятиліттям освіти в інтересах сталого розвитку» [5, с. 60].  

З урахуванням сучасних світових вимог щодо охорони природи й 

тенденцій розвитку педагогічної науки і практики в Україні у 2002 р. роз-

роблена Концепція екологічної освіти спрямована на перебудову змісту 

освіти й виховання відповідно до вимог часу та основних положень На-

ціональної доктрини розвитку освіти у XXI ст.  

Незважаючи на те, що Десятиліття освіти в інтересах сталого роз-

витку завершилося, у результатах конференції в Айті-Нагоя (Японія) у 

2014 р. була представлена доповідь ЮНЕСКО «Побудова майбутнього, 

якого ми хочемо», в якій доповідались результати Десятиліття на всіх 

рівнях і у всіх галузях освіти, при цьому одним з 10 основних висновків 

доповіді є необхідність загального визнання того, що освіта відіграє клю-

чову роль у досягненні сталого розвитку.  

Висновки. Таким чином, шлях міжнародного співробітництва в га-

лузі екологічної освіти був досить динамічним і характеризувався розвит-

ком поглядів щодо місця і цілей екологічної освіти, до визнання її пер-

шочергової ролі у досягненні сталого розвитку. Встановлено, що в усьому 

світі, бурхливий розвиток екологічної освіти припадає на 90-ті рр. ХХ ст., 

оскільки проблема взаємодії людини з природою перетворилася на най-

більш актуальну і набула глобального характеру. 

Низка глобальних проектів показали, що уряди країн світу прийняли 

необхідні національні законодавчі та нормативні акти щодо впровадже-

ння ідей і цілей освіти для сталого розвитку в свої національні системи 

освіти, в практику роботи громадських екологічних організацій і повсяк-

денну діяльність бізнесу. Загалом аналіз літературних джерел дає підставу 

констатувати, що на сьогоднішній день питання розвитку екологічної ос-

віти в контексті міжнародного впливу залишається актуальним і потре-

бує подальшого вивчення. 
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