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Кращі практики освіти 
для сталого розвитку: 

інтерактивні 
інструменти та методи 

впровадження 



Сталий розвиток –концепція щодо необхідності встановлення балансу 

між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх 

поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі  

День 
екологічного 
боргу 2018 



Складові сталого розвитку 



Цілі сталого розвитку 



Освіта для сталого розвитку  
• Навчання протягом усього життя 
• Інтерактивне, цілісне та трансформаційне 

навчання 
• Навчання, що формує відповідальне та стале 

суспільство 
• Забезпечує екологічну цілісність, економічну 

життєздатність та справедливе суспільство 
для нинішнього і майбутніх поколінь 

• Підтримує культурне різноманіття 
• Сприяє створенню більш справедливого, 

мирного, толерантного, всеохоплюючого, 
безпечного і сталого світу 



Партнерська мережа «Освіта в 
інтересах сталого розвитку» 
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Мета Партнерської мережі «Освіта для сталого 
розвитку в Україні» 

Об’єднати всі зацікавлені сторони (громадські організації, 
заклади освіти, школи, органи державної влади та інших 
партнерів) на єдиній платформі 

Забезпечити обмін досвідом, інформацією, матеріалами та 
корисними контактами в межах Мережі 

Забезпечити доступ та збір наявних нормативних національних 
та міжнародних документів, навчально-пізнавальних та 
навчально-методичних матеріалів, інформацію про 
міжнародний досвід тощо у галузі освіти для сталого розвитку 

Сприяти формуванню якісно нового суспільства, яке б 
функціонувало на засадах сталого розвитку 
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Платформа «Освіта в інтересах сталого розвитку в 
Україні» http://www.ecoosvita.org.ua  
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• Навчально-
пізнавальні 
матеріали  
 

• Калькулятор 
екологічного сліду 
 

• Корисні посилання 
 

• Новини про заходи 
 

• Нормативні 
документи 

http://www.ecoosvita.org.ua/


Сторінка в соцмережах Партнерської мережі «Освіта в 
інтересах сталого розвитку»: 

https://www.facebook.com/ecoosvita.org.ua/  
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https://www.facebook.com/ecoosvita.org.ua/


Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого 
розвитку» представить свої напрацювання на 

Чотирнадцятому засіданні Керівного комітету ЄЕК 
ООН з питань освіти для сталого розвитку (2 - 3 

травня 2019), Женева, Швейцарія 



Запрошуємо до участі 
у Всеукраїнському 

конкурсі відеоробіт 
«Життя без сміття» 

https://wasteno.org.ua  

https://wasteno.org.ua/
https://wasteno.org.ua/


Платформа дистанційного навчання 
• http://ecoacademy.org.ua 
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Курси у 
вільному 
доступі 

http://ecoacademy.org.ua/


Доступні курси 

• РВПЗ 

• Основи сталого розвитку 

• Сталий розвиток громад 

• Управління проектами, 
впровадження, моніторинг та 
звітність 

• Гендер та довкілля 







Після кожного курсу – підсумковий тест, 
у разі успішної здачі якого учасники 

отримують сертифікат 
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Для проходження курсів та  отримання сертифікатів: 
 
1. Зайти на головну сторінку http://ecoacademy.org.ua/ 
 
2. Зареєструватися 
Верхній правий кут, графа “Реєстрація”  
 
3. Увійти під своїм іменем та паролем 
Верхній правий кут, графа «Увійти» 
 
4. У розділі «КУРСИ» обрати потрібний курс 
 
В разі запитань прохання звертатися  за адресою: 
osvita_development@ukr.net 
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Екологічні ігри 



Гра на тему екологічного 
стилю життя у місті 



Гра «Мережа життя» - про важливість 
біорізноманіття та типових загроз для нього, 

Виграє той, хто розробить найскладнішу 
екосистему з найбільшою кількістю ланок 
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Метою гри є формування управлінських навичок щодо 
прийняття рішень для підтримки балансу між 

зниженням викидів СО2 і забезпеченням життєво 
необхідних потреб населення 



Гравці отримують такі знання та навички: 

• Основні глобальні екологічні проблеми та виклики 

• Причини змін клімату та шляхи їх вирішення 

• Питання енергозбереження та енергоефективності 

• Основи екологічного управління та 
енергоменеджменту 

• Принципи роботи міжнародних договорів та 
організацій 

• Досвід командної роботи 

• Презентаційні, ораторські та аналітичні навички 
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Основні правила екогри “Зелений менеджер” 

• Команди представляють уряди певних країн 

• Кількість команд – 4 

• Кількість учасників у команді – до 6  

• Всі команди стартують із однаковими початковими 

умовами 

• Протягом туру пропонується обирати рішення, 

спрямовані на підтримку балансу між використанням 

обмеженими  ресурсами та необхідністю зменшувати 

викиди вуглекислого газу 

• Виграє команда,  яка матиме найкращі показники за 

життєво необхідним ресурсами і найнижчі викиди 

вуглекислого газу 
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Ресурси 

 

• Енергія 

• Продовольство 

• Вода  
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Гроші 

Викиди СО2 



Початок гри 
• Уряд кожної країни, тобто команда може 

включати наступні посади:  

• Прем’єр-міністр  

• Міністр фінансів  

• Міністр аграрної політики  

• Міністр енергетики  

• Міністр регіонального розвитку  

• Міністр охорони довкілля 
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Під час турів 

Кожна команда 
повинна обрати до 
5 карток-рішень 

 

Після кожного туру 
результати за 
всіма показниками 
підбиваються у 
таблицю міністром 
фінансів кожної 
країни 



Рамкова конвенція ООН про зміну клімату  

• Угода, підписана більш ніж 180 країнами світу, про 
загальні принципи дії країн з проблеми зміни 
клімату 

• Була прийнята на "Саміті Землі" в Ріо-де-Жанейро 
в 1992 

• Головною метою Конвенції є "стабілізація 
концентрації парникових газів в атмосфері на 
рівні, що запобігає небезпечному антропогенному 
втручанню в кліматичну систему“ 

• Конвенція не містить кількісних зобов'язань, тому 
для їхнього визначення розроблено додатковий 
документ — Кіотський протокол 

27 



Конференція Сторін Рамкової конвенції 
ООН про зміну клімату 

 

• Порядок денний Конференції:  

• 1. Зменшення викидів вуглекислого газу 

• 2. Надання субсидій одній із країн 

 

• Додаткові заходи:  

• Інтерактивне звернення міжнародних лідерів та їх 
громад для вирішення проблеми зміни клімату 
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Не зважаючи на всі зусилля світового 
співтовариства знизити викиди СО2  , 

синоптики прогнозують значне 
підвищення температури у найближчі 

роки та як наслідок імовірність 
виникнення надзвичайних явищ. У зв'язку 

з цим урядам країн пропонується 
розробити Національну стратегію адаптації 

до зміни клімату 
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Адаптація до зміни клімату 
• Адаптація –  пристосування природних чи 

людських систем до нових або змінних умов 

• Адаптація до зміни клімату – пристосування у 
природних чи людських системах як відповідь на 
кліматичні впливи або їхні наслідки, що дозволяє 
знизити шкоду та скористатися сприятливими 
можливостями 
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Основні галузі адаптаційної 
діяльності 

• Здоров'я людини 

• Прибережні зони 

• Сільське та лісове 
господарство 

• Екосистеми і біорізноманіття 

• Водні ресурси 

• Енергія 

• Інші 



Приклади адаптаційних заходів 
• Сільське та лісове господарство:  
• Зміна термінів посадки с/г культур для 

адаптації  до умов вирощування, що 
змінюються 

• Поступова зміна лісових порід, які краще 
підходять для змінених кліматичних умов 

• Селекція нових видів рослин і с/г культур, 
які більш стійкі до зміни клімату 

• Сприяння практики пожежогасіння за умов 
підвищення пожежної небезпеки 

• Контроль за розмноженням комах 
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Національна стратегія адаптації до 
зміни клімату 

• Кожна команда повинна прийняти рішення 
щодо доцільності прийняття в своїй країні 
Національної стратегії адаптації до зміни 
клімату (100 балів) 
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У 2018 році сталася повінь, внаслідок чого 
відбулися значні втрати врожаїв,  питної 

води та інфраструктури 
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У 2018 році сталася посуха, внаслідок 
чого знизилися врожаї та виникли 

проблеми із питною водою 
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Результати  гри 
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Команди Ресурси 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур Інше 
Загальна кількість 

балів 

Україна 

Гроші           0 

Енергія           0 

Продовольство           0 

Вода           0 

СО2           0 

Велика 
Британія 

Гроші           0 

Енергія           0 

Продовольство           0 

Вода           0 

СО2           0 

Китай 

Гроші           0 

Енергія           0 

Продовольство           0 

Вода           0 

СО2           0 

Швейцарія 

Гроші           0 

Енергія           0 

Продовольство           0 

Вода           0 

СО2           0 



Дякую за увагу! 

Питання? 


