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АНОТАЦІЯ 

Колодько І. М. Формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13. 00. 07 – теорія і методика виховання. – Інститут проблем 

виховання НАПН України, Київ, 2021. 

У дисертації вперше подано наукове осмислення проблеми формування 

в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в 

неформальній освіті Швеції. 

Здійснено теоретичний аналіз понять «готовність», «діяльність», 

«екологічна діяльність» з філософської, психологічної та педагогічної точок 

зору.  

Виявлено, що у психолого-педагогічній науці виділено три етапи 

вивчення феномену готовності: I етап (кінець XIX – початок XX ст.) – 

феномен як настанова, II етап – готовність як феномен усталеності людини 

до зовнішніх і внутрішніх впливів, III етап – готовність як якісний показник 

саморегуляції на різних рівнях проходження процесів: психологічному та 

соціальному. 

З’ясовано, що кожна наука надає цьому поняттю деякі індивідуальні 

характеристики, хоча з упевненістю варто зазначити, що і педагоги, і 

психологи дають споріднені дефініції. Ядро цього поняття охоплює як 

психологічну готовність, базу та стійку платформу діяльності, так і 

практичну (професійну) готовність для застосування всіх знань і умінь на 

практиці.  

Поняття «екологічна діяльність» у нашому розумінні являє собою 

екологічно спрямовану активність особистості, яка здатна до кардинального 

вдосконалення і зміни екологічних перетворювальних програм, до 

постійного оновлення всіх видів людської діяльності, спрямованих на 



3  

духовно-практичне освоєння оточуючого середовища.  

З’ясовано, що у процесі розкриття сутності поняття «екологічної 

діяльності» в науково-методичній літературі існує два підходи. Перший – 

класичний – розглядає екологічну діяльність з позиції антропоцентризму, де 

показником екологічної культури є реальна діяльність: недопущення дій. 

Представники іншого підходу, екоцентричного, вважають, що людина як 

біологічний вид, залишається під контролем головних екологічних законів і у 

взаємодії із природою і має приймати її умови. 

Поняття «готовність учнів середнього ступеня навчання до екологічної 

діяльності у неформальній освіті» як динамічне особистісне утворення, що 

виявляється у наявності інтегрованих знань про сутність та змістові аспекти 

екологічної діяльності, усвідомлених емоційно-ціннісних ставлень до 

процесу екологічної діяльності, а також умінні конструктивно 

використовувати набуті знання у практичній екологічній діяльності. 

Виокремлено основні структурні компоненти поняття «готовності до 

екологічної діяльності», серед яких: когнітивний, емоційно-ціннісний та 

діяльнісний компоненти. Когнітивний компонент представляється 

сукупністю знань про змістові аспекти готовності до екологічної діяльності. 

Емоційно-ціннісний компонент поєднує потреби, цінності, мотиви 

діяльності, спрямовані на досягнення позитивно-ціннісного ставлення до 

процесу готовності до екологічної діяльності. Діяльнісний компонент 

визначається досвідом застосування знань і вмінь в готовності до екологічній 

діяльності, активна і добровільна участь учнів в екологічній діяльності.  

Схарактеризовано провідні ознаки підліткового віку, які впливають на 

формування готовності до екологічної діяльності, серед яких варто відмітити: 

емансипація від дорослих, прагнення самоствердитися серед однолітків, 

зміну структури моральних норм і цінностей; зростання соціальної 

активності, критичність свідомості, чутливість до оцінки дорослими та 

просоціальна (суспільно-корисна) діяльність. 

На основі теоретичного аналізу праць зарубіжних науковців із 

неформальної освіти, було розкрито специфіку терміну «неформальна 
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освіта», який визначається як будь-яка організована систематична освітня 

діяльність, що проводиться поза межами формальної системи для 

забезпечення окремих підгруп населення обраними видами навчання. 

Водночас програми неформальної освіти можуть мати різну тривалість та 

надавати або не надавати сертифікат після завершення навчання. 

З’ясовано, що неформальна освіта у цих країнах романських (Франція, 

Велика Британія, Німеччина), скандинавських (Фінляндія, Норвегія) та 

пострадянських (Чехія, Польща) спрямована на виховання екологічно 

свідомого громадянина, який добре обізнаний із проблемами навколишнього 

середовища і готовий брати активну участь в їхньому вирішенні.  

З’ясовано, що Швеція за роки свого розвитку як незалежна європейська 

держава здобула значний досвід за рівнем освіти, а нині вона має одну з 

найдосконаліших у світі систем освіти, зокрема в сфері неформальної 

екологічної освіти. Цей факт засвідчують нормативно-правові документи з 

формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної 

діяльності. 

Дослідженням встановлено, що організаційно-методичні умови 

формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної 

діяльності у неформальній освіті Швеції є сукупність взаємопов’язаних 

чинників, реалізація яких впливатиме на формування в учнів середнього 

ступеня навчання готовності до екологічної діяльності. 

Дослідивши форми та методи навчання та виховання, зроблено 

висновок, що в основному неформальні організації, які спрямовані на 

формування екологічної діяльності учнів середнього ступеня навчання 

використовують групові форми навчання. Завдання неформальних 

екологічних організацій вплинути на свідомість кожної окремої особистості 

щодо питань сталого розвитку, екологічних проблем навколишнього 

середовища за допомогою методів формування суспільної свідомості та 

методів стимулювання морально доцільної та соціально значущої поведінки і 

діяльності учнів. 
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З’ясовано, що проблема формування у підлітків готовності до 

екологічної діяльності є недостатньо розробленою в освітньому середовищі 

України. Тому, було визначено і розроблено рекомендації щодо перспектив 

упровадження досвіду Швеції з формування у підлітків готовності до 

екологічної діяльності у системі позашкільної освіти України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

досліджено й узагальнено теоретичні засади й організаційно-методичні 

особливості проблеми формування готовності учнів середнього ступеня 

навчання до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції; виявлено 

основні положення щодо формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції; 

схарактеризовано структурні компоненти готовності учнів середнього 

ступеня навчання до екологічної діяльності (когнітивний, емоційно-

ціннісний, діяльнісний); узагальнено форми і методи, спрямовані на 

формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної 

діяльності в неформальній освіті Швеції; на основі порівняльного аналізу 

проблеми формування готовності учнів середнього ступеня навчання 

(підлітків) до екологічної діяльності у Швеції й Україні розроблено 

рекомендації стосовно можливостей втілення конструктивних ідей 

шведського досвіду в заклади позашкільної освіти України; уточнено 

сутність понять: «екологічна діяльність» як екологічно спрямована 

активність особистості, яка здатна до кардинального вдосконалення і зміни 

екологічних програм діяльності, до постійного оновлення всіх видів праці 

людини, спрямованих на духовно-практичне освоєння оточуючого 

середовища; «готовність учнів середнього ступеня навчання до екологічної 

діяльності у неформальній освіті» як динамічне особистісне утворення, що 

виявляється у наявності інтегрованих знань про сутність та змістові аспекти 

екологічної діяльності, усвідомлених емоційно-ціннісних ставлень до 

процесу екологічної діяльності, а також умінні конструктивно виявити набуті 

знання в процесі екологічної діяльності; подальшого розвитку набули основні 

підходи та положення про місію позашкільної освіти щодо формування в 
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учнів середнього ступеня навчання (підлітків) готовності до екологічної 

діяльності. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні рекомендацій 

стосовно імплементації конструктивних ідей шведського досвіду в закладах 

позашкільної освіти України на державному, інституційному та 

індивідуальному рівнях; розробленні і впровадженні в освітній процес 

позашкільної освіти навчальної програми еколого-натуралістичного напряму 

«Екологічні доріжки України та Швеції» для учнів 6-8 класів (передбачає 1 

рік навчання, 144 години на рік, 2 рази на тиждень).  

Основні положення, висновки та рекомендації дослідження можуть 

бути використані в освітньому процесі закладів позашкільної освіти України; 

викладачами закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти у процесі 

підготовки майбутніх педагогів для системи позашкільної освіти та 

підвищення їхньої професійної кваліфікації. 

Ключові слова: діяльність, екологічна діяльність, готовність, 

готовність до екологічної діяльності, учні середнього ступеня навчання, 

підлітки, неформальна освіта Швеції, організаційно-методичні умови 

формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної 

діяльності. 
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The dissertation presents for the first time a scientific understanding of the 

problem of formation in pupils of secondary level of education the readiness to 

ecological activity in non-formal education in Sweden. 

The research is focused on the theoretical analysis of the concepts 

«readiness», «activity» and «ecological activity» from the philosophical, 

psychological and pedagogical points of view. 

It was revealed that in the psychological and pedagogical science there are 

three stages of studying the phenomenon of readiness: the first stage (the end of the 

XIX - the beginning of the XX century) - the phenomenon as a guideline, stage II - 

readiness as a phenomenon of human fatigue to external and internal influences, 

stage III - readiness as a qualitative indicator of self-regulation at different levels of 

the passage of processes: psychological and social. 

It is found that each science gives to this concept some individual 

characteristics, although it is sure to say that both scientists and psychologists give 

similar definitions. The core of this concept includes both psychological readiness, 

which is both a base and a stable platform of activity, and a practical (professional) 

readiness to apply all knowledge and skills in practice. 

It is determined that the term «ecological activity» is understood as 

ecologically oriented activity of the individual who is able to radical improvement 

and changes of the ecologically transformed programs, to constant updating of all 

kinds of person’s activity, aimed at spiritual and practical development of the 

environment. 

It is revealed that in the disclosure of the essence of the concept of 

«ecological activity» there are two approaches in the scientific and methodological 

literature. The first is «classical», which considers ecological activity from the 

standpoint of anthropocentrism, where the indicator of environmental culture is a 

real activity: the prevention of actions. Representatives of a different approach, 

ecocentric, believe that a person, as species, remains under the control of the main 

environmental laws and in relations with nature and must accept its conditions. 

The concept of «readiness of pupils of secondary level of education to 

ecological activity» is defined as a dynamic personal entity in which knowledge of 
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the essence and semantic aspects of the ecological activity are integrated, 

conscious emotional and value attitude to the process of ecological activity, as well 

as the use of acquired knowledge and skills practically in ecological activities. 

The represented structure of the concept of «readiness for ecological 

activity» includes cognitive, emotional and valueable and activity components. The 

criterion for a cognitive component is a set of knowledge about the essence and 

content aspects of ecological activity. The emotional and valueable criterion 

combines needs, values, motives of activities aimed at achieving a positive and 

valueable attitude to the process of ecological activity. The criterion for the activity 

component is the experience of applying knowledge and skills in ecological 

activities, active and voluntary participation of students in ecological activity.  

Characterized by the leading features of teenagers that affect the formation 

of readiness to ecological activity, among which it should be noted: emancipation 

from adults, the desire to self-assertation among peers, change of the structure of 

moral norms and values; growth of social activity, critical consciousness, 

sensitivity to adult assessment and prosocial (socially useful) activity. 

On the basis of theoretical analysis of the works of foreign scholars on non-

formal education, the specifics of the term «informal education» were disclosed. It 

is defined as any organized systematic educational activity conducted outside the 

formal system for the provision of selected subgroups of the population by the 

selected types of education. At the same time, non-formal educational programs 

may have different duration and provide or not to provide a certificate upon 

completion of the training. 

The peculiarities of non-formal education of developed European countries 

such as: Romanesque (France, Great Britain, Germany), Scandinavian (Finland, 

Norway) and post-Soviet (Czech, Poland) as a basis for formation of students of 

secondary level of education the readiness to ecological activity are presented.  

It has been found that Sweden has gained considerable experience in the 

field of education over the years of its development as an independent European 

state, and now it has one of the best educational systems in the world, in particular 

in the field of informal ecological education. This fact certifies normative and legal 
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documents on the formation of students with an average degree of readiness to 

ecological activity. 

The research establishes that the organizational and methodological 

conditions to the formation of students of secondary level of education the 

readiness to ecological activity in non-formal education of Sweden are a set of 

interconnected factors, the implementation of which will affect the formation of 

pupils of secondary level of education the readiness to ecological activity. 

Examining the forms and methods of teaching and education, we came to the 

conclusion that most informal organizations, aimed at forming the ecological 

activity of pupils of secondary level of education, use group forms of education. 

The tasks of informal environmental organizations influence the consciousness of 

each individual on issues of sustainable development and environmental problems 

of the environment through methods of forming the public consciousness and 

methods of stimulating morally expedient and socially meaningful behavior and 

activities of students. 

It is revealed that the problem of formation in teenagers' the readiness to 

ecological activity is not sufficiently developed in Ukrainian educational system. 

That is why the recommendations are defined and developed concerning the 

prospects of using Sweden's experience in forming in teenagers the readiness to 

ecological activity in the system of out-of-school education of Ukraine. 

 The scientific novelty of the obtained results is that for the first time the 

theoretical bases, organizational and methodical features of the problem of 

formation of readiness of pupils of secondary level of education to ecological 

activity in informal education of Sweden are investigated and generalized; 

identified the main provisions of the formation of pupils of secondary level of 

education the readiness to ecological activity in non-formal education of Sweden; 

the structural components of the readiness of pupils of secondary level of 

education to ecological activity (cognitive, emotional-value, activity) are 

characterized; generalized forms and methods aimed at forming in pupils of 

secondary level of education the readiness to ecological activity in non-formal 

education of Sweden; based on a comparative analysis of the problem of forming 
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the readiness of pupils of secondary level of education (teenagers) to ecological 

activity in Sweden and Ukraine, recommendations have been developed on the 

possibilities of implementing constructive ideas of the Swedish experience in out-

of-school educational institutions in Ukraine; it is specified the essence of concept 

"ecological activity" as ecologically directed activity of the person which is 

capable to cardinal improvement and change of ecological programs of activity, to 

constant updating of all kinds of work of the person aimed at spiritual and practical 

development of environment; the "readiness of pupils of secondary level of 

education to ecological activity in non-formal education" as a dynamic personal 

formation, which is manifested in the presence of integrated knowledge about the 

nature and content of ecological activity, conscious emotional and value attitudes 

to ecological activity, as well as the ability to constructively process of ecological 

activity; The main approaches and provisions on the mission of out-of-school 

education for the formation of pupils of secondary level of education (teenagers) 

the readiness to ecological activity have been further developed. 

 The practical significance of the study is to develop recommendations for 

the implementation of constructive ideas of the Swedish experience in out-of-

school educational institutions of Ukraine at the state, institutional and individual 

levels; development and implementation in the educational process of out-of-

school education of the curriculum of ecological and naturalistic direction 

"Ecological paths of Ukraine and Sweden" for students of 6-8 grades (it provides 1 

year of studying, 144 hours per year, 2 times a week). 

The main provisions, conclusions and recommendations of the study can be 

used in the educational process of out-of-school educational institutions of 

Ukraine; teachers of higher educational establishments and postgraduate 

pedagogical education during the training of future teachers of the system of out-

of-school education and improving their professional qualifications. 

Key words: ecological activity, readiness, activity, readiness to ecological 

activity, teenagers, non-formal education in Sweden, students of secondary level of 

education, organizational and methodological conditions of the formation of pupils 

of secondary level of education the readiness to ecological activity. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Політичні та економічні зміни, які 

відбуваються в державі, потребують також і вдосконалення системи освіти, 

що має відповідати європейським і світовим стандартам задля входження до 

освітнього простору та збалансованого розвитку суспільства. Варто 

зазначити, що Україна знаходиться на правильному шляху, адже після 

здобуття нею незалежності було здійснено низку заходів, спрямованих на 

розвиток позашкільної екологічної освіти, зокрема: Закон України «Про 

освіту» (2016), «Оперативна стратегія ЮНЕСКО щодо молоді на 2014-2021 

рр.» (2014), Національна доктрина розвитку освіти (2002), Концепція 

екологічної освіти в Україні (2001), Концепція позашкільної освіти й 

виховання (1996), рішення Ради ЮНЕСКО про оголошення декади освіти в 

інтересах збалансованого (стійкого) розвитку (2005), Програма «Нова 

українська школа» у поступі до цінностей» (2018), Концепції «Нової 

української школи» (2016). Метою поданих нормативних документів є 

виховання особистості, розвиток її творчого потенціалу, формування 

гуманістичних цінностей особистості, де збалансований розвиток суспільства  

визначається як одне із провідних завдань. 

У вирішенні проблеми екологічного виховання майбутніх поколінь у 

позашкільній діяльності, Україна має спиратися на досвід провідних 

європейських країн, які на своєму шляху до побудови розвинених держав 

зіткнулися зі схожими проблемами екології та суспільства. Особливу увагу 

привертають скандинавські країни, зокрема Швеція, яка вирізняється 

високим економічним, культурним і екологічним розвитком. Як засвідчив 

аналіз наукових джерел неформальна освіта Швеції, наприклад, має багато 

спільного з позашкільною освітою України.  Позашкільні центри (utanför 

skolcentrum, fritidsklubb, fritidsgård) Швеції регулюються Законом «Про 

освіту» (2010), який затверджується урядом (Riksdag). Позашкільні центри, 

обов’язкова школа та дошкільні заклади мають спільну навчальну програму, 

затверджену урядом. У навчальній програмі йдеться про те, що всі ці заклади 
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мають розвивати способи співпраці, а також підвищувати всесторонній 

розвиток та навчання кожної дитини. 

Теоретичні та методичні питання готовності до екологічного виховання 

молодого покоління розкрито у працях І. Беха, В. Вербицького, 

С. Горбулінської, Г. Глухова, С. Дерябо, Т. Димань, М. Дробнохода, 

О. Задорожної, О. Захлєбного, І. Звєрєва, В. Іванова, Л. Іщенко, 

Н. Ігнатовської, Б. Йоганзена, О. Колонькової, О. Крюкової, С. Лебідь, 

Н. Левчук, О. Максимович, О. Мамешина, В. Маршицької, Н. Немченко, 

О. Пащенко, О. Половинко, О. Пруцакової, Н. Пустовіт, С. Скрипника, 

С. Совгіра, В. Червонецького, А. Щербини та інших.  

Зміст та умови організації виховної діяльності у закладах позашкільної 

освіти України є предметом досліджень В. Бєлової, О. Биковської, С. Білоус, 

В. Вербицького, А. Корнієнко, Д. Лебедєва, І. Липецького, О. Литовченко, 

В. Мачуського, Г. Пустовіта, Т. Сущенко, Л. Тихенко та інших. 

Осмислення значущості гуманістичних підходів до організації 

взаємодії дітей із довкіллям висвітлено у працях класиків філософсько-

педагогічної думки A. Дістервега, Я. Коменського, А. Макаренка, 

Й. Песталоцці, С. Русової, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковороди, B. Сухомлинського, 

К. Ушинського та інших. 

За наслідками аналізу зарубіжних наукових джерел (R. Billingham, & 

M. Lindman. 2005; S. Breiting, 2009; M. Littledyke, 2008; K Sandell, 2005; 

K. Sandell,  J. Öhman, L. Östman,  A. Wals, 2011; К. Warburton, 2003), можна 

констатувати спільні тенденції між неформальною освітою Швеції та 

позашкільною освітою України. Позашкільні центри Швеції (utanför 

skolcentrum, fritidsklubb, fritidsgård) регулюються Законом «Про освіту» 

(2010), який затверджений урядом (Riksdag). Позашкільні центри, масова 

школа та заклади дошкільної освіти мають спільну, затверджену урядом 

навчальну програму. У ній йдеться про те, що всі ці заклади освіти повинні 

розвивати форми продуктивної співпраці, а також підвищувати різнобічний 

розвиток кожної зростаючої особистості. 

Зазначено у цьому зв’язку, що проблема неформальної освіти як 
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складової неперервного навчання висвітлена у наукових працях зарубіжних 

дослідників Р. Дейва, П. Девіса, М. Ераута, Х. Коллі, К. Куллена, Д. Філда, 

П. Фордхема, М. Форесті, П. Ходкінсона та інших.  

Учені та педагоги-практики Швеції, що працюють у галузі 

неформальної екологічної освіти, розглядають нові засоби її реалізації, а 

саме: навчання у відкритому середовищі  педагогіка Friluftsliv 

(Б. Бернштейн, П. Борд’є, Е. Бекман); досвід рухової культури скелелазіння 

(Г. Грімланд, Дж. Дьюї, А. Несс); засвоєння понять про природу під час 

навчання у відкритому середовищі (К. Гурхольт, П. Бекер, Ф. Арлер, 

Х. Хеггель); предметно-перетворювальної праці (Д. Колб); навчання поза  

межами школи (Udeskole, П. Бентсен, Л. Дальгрен, Е. Майджінд, 

Л. О’Брайн), метод проєктів як спосіб планування цілеспрямованої діяльності 

у зв’язку з вирішенням конкретного шкільного завдання (Е. Коллінгс, 

У. Кілпатрік), технологія відкритого навчання (Б. Сьогрен, С. Каплан, 

Л. Далгрен, А. Зепанскі, Е. Фегерштам).  

І хоча питання, дотичні до формування в учнів середнього ступеня 

навчання готовності до екологічної діяльності, набувають інтенсивності в 

Україні, проте слід констатувати, що у вітчизняній педагогічній науці 

поняття «готовність до екологічної діяльності» є малорозробленим. 

Теоретичний аналіз фахових наукових джерел свідчить про недостатнє 

дослідження проблеми формування готовності учнів до екологічної 

діяльності. Поза увагою українських вчених залишилося також вивчення 

змістового наповнення готовності до екологічної діяльності. Форми та 

методи, які використовуються для формування в учнів середнього ступеня 

навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції, 

окремо не розглядалися. 

Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена також рядом 

суперечностей між: 

 потребою суспільства в активних, екологічно-свідомих 

громадянах, здатних самостійно ухвалювати складні та відповідальні 
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рішення, і недостатньою мірою вирішення відповідних завдань у сучасній 

освіті; 

 визнанням необхідності формування у підлітків готовності до 

екологічної діяльності у закладах позашкільної освіти і низькою 

розробленістю цього питання на теоретичному і методичному рівнях;  

 доцільністю імплементації продуктивних ідей шведської 

неформальної освіти щодо формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності та обмеженим вивченням відповідного 

досвіду у педагогічній науці України. 

Таким чином, вирішення теоретичних і практичних завдань 

екологічного виховання в закладах позашкільної освіти та пошук нових 

напрямів її удосконалення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: 

«Формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до 

екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації затверджена рішенням вченої ради Інституту проблем виховання 

НАПН України (протокол №10 від 28.11.2013р.) та узгоджена Міжвідомчою 

радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних 

наук в Україні (протокол № 10 від 17.12.2013р.). 

Дисертація є складником науково-дослідної теми лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України 

«Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових 

компетентностей у процесі пізнавально-практичної діяльності» (державний 

реєстраційний номер 0112U001228). 

Мета дослідження: розкрити теоретичні засади й організаційно-

методичні особливості проблеми формування готовності учнів середнього 

ступеня навчання до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції; 

окреслити можливості реалізації прогресивних ідей шведського досвіду  в 

українському освітньому середовищі. 

Відповідно до мети сформульовано наступні завдання дослідження: 
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1. Охарактеризувати теоретичні засади проблеми формування 

готовності учнів середнього ступеня навчання до екологічної діяльності в 

неформальній освіті Швеції. 

2. Уточнити сутність поняття «екологічна діяльність»; зміст 

структурних компонентів поняття «готовність учнів середнього ступеня 

навчання до екологічної діяльності».  

3. З’ясувати особливості процесу неформальної освіти Швеції стосовно 

формування готовності учнів середнього ступеня навчання до екологічної 

діяльності; узагальнити форми і методи формування в учнів середнього 

ступеня навчання готовності до екологічної діяльності. 

4. На основі порівняльного аналізу проблеми формування готовності 

учнів середнього ступеня навчання (підлітків) до екологічної діяльності у 

Швеції й Україні розробити рекомендації щодо можливостей втілення 

конструктивних ідей шведського досвіду в заклади позашкільної освіти 

України.  

Об’єктом дослідження є процес неформальної освіти Швеції, 

спрямований на формування готовності учнів середнього ступеня навчання 

до екологічної діяльності.  

Предметом дослідження є організаційно-методичні особливості 

формування готовності учнів середнього ступеня навчання до екологічної 

діяльності в Швеції. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: 

положення про загальні закономірності розвитку особистості під впливом 

середовища і виховання (В. Андрущенко, І. Бех, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, 

В. Кремень, Д. Фельдштейн та інші); теоретичні положення про сутність і 

структуру екологічної діяльності, висвітлені у наукових працях 

філософського (М. Галєєва, Т. Гардашук, Ф. Гіренко, М. Кисельов, 

В. Крисаченко, Е. Плеханова, М. Тарасенко, М. Хроменков та інші), 

психолого-педагогічного (І. Звєрєв, А. Захлєбний, В. Крисаченко, Н. Левчук, 

І. Ліпич, Р. Науменко, А. Урсул, М. Хілько та інші) спрямування; 

психологічні засади виховання підлітків (І. Бех, Л. Виготський, Д. Ельконін, 
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Л. Божович, О. Савченко); зарубіжні концепції, що обґрунтовують феномен 

«екологічна освіта» (С. Брайтінг, А. Гаф, Н. Геріке, С. Кілімсі, М. Ліндман, 

А. Лукас, Д. Олсон, І. Отака, Дж. Охман, Дж. Радескі, У. Рііс, К. Сандел, 

Х. Танака, М. Шуміцу та інші); поняття «екологічна свідомість» (Дж. Агіман, 

Н. Геріке ,А. Колмус, Р. Лафуенте, Д. Олсон, Дж. Санчес); положення щодо: 

ідей сталого розвитку (М. Літлдюк, Дж. Охман, К. Сандел, А. Уолс, 

К. Уарбуртон та інші); суспільної діяльності (К. Азар, Дж. Холмберг, 

К. Ліндгрен та інші), неформальної освіти як складової неперервного 

навчання (Р. Дейв, П. Девіс, М. Ераут, Х. Коллі, К. Куллен, Д. Філд, 

П. Фордхем, М. Форесті, П. Ходкінсон та інші); педагогіки Friluftsliv 

(Б. Дале, Х. Гельтер, К. Гухольт, Дж. Охман, К. Сандел, М. Стенеке), ідеї 

про: засвоєння понять про природу в навчанні у відкритому середовищі 

(Ф. Арлер, П. Бекер, К. Гурхольт, Х. Хеггель), відкрите навчання (Б. Сьогрен, 

Л. Далгрен, А Зепанскі, Б. Каплан, А. Мальмер, Е. Фегерштам), метод 

проєктів (У. Кілпатрік, Е. Колінс), метод формування екологічної свідомості 

особистості (С. Люндштром, М. Люнг). 

У дослідженні використані основні положення документів ООН 

(«Меморандум про освіту впродовж життя» (2000), «Гаазька декларація. 

Балтика-21» (2000), «Конвенція про права дитини» (2009)), Ради Європи 

(«Меморандум Європейської Комісії-2000» (2000), «Життя та екологічне 

навчання» (2014)), ЮНЕСКО («Дорожня карта для реалізації Глобального 

Плану Дій з освіти для сталого розвитку» (2004), «Національний стандарт 

класифікації освіти» (1997), «Навчання сталого розвитку» (2017)), Закон 

Швеції «Про освіту» (2010), Закон Швеції «Про вищу освіту» (2003), 

«Шведський екологічний кодекс» (1999) та інші.
 
 

У відповідності до поставлених завдань використано комплекс методів 

дослідження: 

 теоретичні: вивчення й аналіз нормативних документів, психолого-

педагогічної та методичної літератури з проблеми формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічного діяльності; 

порівняння, узагальнення та систематизація теоретичних даних з метою 
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конкретизації специфіки екологічного виховання в Швеції; організаційно-

методичних особливостей формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності у системі неформальної (позашкільної) 

освіти; метод логіко-семантичного аналізу –з метою з’ясування змістового 

наповнення поняття «готовність учнів середнього ступеня навчання 

(підлітків) до екологічної діяльності» в шведському та українському 

освітньому середовищі; структурно-функціональний метод – для уточнення 

сутності та виокремлення структурних компонентів готовності учнів 

середнього ступеня навчання до екологічної діяльності в неформальній освіті 

Швеції; 

 емпіричні: вивчення, порівняльний аналіз та узагальнення з метою 

визначення спільних та відмінних параметрів стану розробленості проблеми 

формування в учнів середнього ступеня навчання (підлітків) готовності до 

екологічної діяльності у Швеції та Україні; спрямовані бесіди із зарубіжними 

і українськими педагогами і підлітками.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

 вперше досліджено й узагальнено теоретичні засади й організаційно-

методичні особливості проблеми формування готовності учнів середнього 

ступеня навчання до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції; 

виявлено основні положення щодо формування в учнів середнього ступеня 

навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції; 

схарактеризовано структурні компоненти готовності учнів середнього 

ступеня навчання до екологічної діяльності (когнітивний, емоційно-

ціннісний, діяльнісний); узагальнено форми і методи, спрямовані на 

формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної 

діяльності в неформальній освіті Швеції; на основі порівняльного аналізу 

проблеми формування готовності учнів середнього ступеня навчання 

(підлітків) до екологічної діяльності у Швеції й Україні розроблено 

рекомендації стосовно можливостей втілення конструктивних ідей 

шведського досвіду в заклади позашкільної освіти України.  
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 уточнено сутність понять: «екологічна діяльність» як екологічно 

спрямована активність особистості, яка здатна до кардинального 

вдосконалення і зміни екологічних програм діяльності, до постійного 

оновлення всіх видів праці людини, спрямованих на духовно-практичне 

освоєння оточуючого середовища; «готовність учнів середнього ступеня 

навчання до екологічної діяльності у неформальній освіті» як динамічне 

особистісне утворення, що виявляється у наявності інтегрованих знань про 

сутність та змістові аспекти екологічної діяльності, усвідомлених емоційно-

ціннісних ставлень до процесу екологічної діяльності, а також умінні 

конструктивно виявити набуті знання в процесі екологічної діяльності;  

 подальшого розвитку набули основні підходи та положення про місію 

позашкільної освіти щодо формування в учнів середнього ступеня навчання 

(підлітків) готовності до екологічної діяльності. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні 

рекомендацій стосовно імплементації конструктивних ідей шведського 

досвіду в закладах позашкільної освіти України на державному, 

інституційному та індивідуальному рівнях; розробленні і впровадженні в 

освітній процес позашкільної освіти навчальної програми еколого-

натуралістичного напряму «Екологічні доріжки України та Швеції» для учнів 

6-8 класів (передбачає 1 рік навчання, 144 години на рік, 2 рази на тиждень).  

Основні положення, висновки та рекомендації дослідження можуть 

бути використані в освітньому процесі закладів позашкільної освіти України; 

викладачами закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти у процесі 

підготовки майбутніх педагогів для системи позашкільної освіти та 

підвищення їхньої професійної кваліфікації. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес 

закладів позашкільної освіти: комунального закладу «Обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» Сумської обласної 

ради (довідка № 540/1 від 30.10.2020 р.); комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 
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молоді» (довідка № 116 від 18.11.2020 р.); комунального закладу «Харківська 

обласна станція юних туристів Харківської обласної ради» (довідка № 01-

25/219 від10.11.2020 р.); Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України (довідка № 164 від 10.11.2020 р.); 

Балаклійської станції юних натуралістів Балаклійської районної ради 

Харківської області (довідка №02-03/63 від 20.11.2020 р.); Генічеської станції 

юних натуралістів Генічеської міської ради Херсонської області (довідка 

№33 від 22.10.2020 р.).  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на 

засіданнях лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання 

НАПН України; конференціях, семінарах міжнародного, всеукраїнського, 

регіонального та міського рівнів з питань позашкільної освіти, діяльності 

позашкільних закладів освіти. Висновки і рекомендації доповідалися на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції Інституту проблем 

виховання НАПН України «Сучасний виховний процес: сутність та 

інноваційний потенціал» (Київ, 2014), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції Інституту проблем виховання НАПН України «Теоретико-

методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» (Київ, 2014), III 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Придніпровські соціально-

гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 2014), II Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Педагогічні традиції та інновації в сучасному 

освітньому просторі» (Мукачево, 2015), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно 

орієнтованому освітньому середовищі» (Київ, 2015), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та 

учнівської молоді» (Київ, 2015), Міжнародному виданні «Modern education: 

philosophy, innovation and experience» (м. Лодз (Польща), 2016), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку 

туризму та рекреації в регіонах України» (м. Кіровоград, 2016), Звітній 

науково-практичній конференції Інституту проблем виховання НАПН 
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України «Сучасний виховний процес: сутність і інноваційний потенціал» (м. 

Київ, 2016), III Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні і 

прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» ( м. 

Кропивницький, 2017), Всеукраїнська науково-практична конференція: 

Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах (м. Київ, 2019 р.), ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція: Розвиток людини в 

інформаційному суспільстві та у суспільстві знань (м. Київ, 2019 р.), 

Міжнародна наукова конференція: Теоретичні та практичні аспекти 

формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і 

вітчизняний вимір (м. Львів, 2019 р.), Міжнародна конференція: Позашкільна 

Освіта: вчора, сьогодні, завтра (м. Київ, 2020 р.), IV Міжнародна 

конференція: Педагогічна компаративістика - 2020 глобалізований простір 

інновацій (м. Київ, 2020 р.), у Збірнику наукових праць Полтавського 

національного педагогічного університету імені Г. Короленка «Витоки 

педагогічної майстерності» (м. Полтава, 2020 р.), у Збірнику наукових праць 

вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнко: Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини (м. Кам’янець-

Подільськ, 2020 р.), у збірнику наукових праць Вісника післядипломної 

освіти Університету менеджменту освіти (м. Київ, 2021 р.).  

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження висвітлено 19 публікаціях, зокрема: 5 статей у фахових 

виданнях України; 1 стаття у зарубіжному науковому виданні; 12 – у 

збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференцій; 1 стаття у іншому виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків для кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 273 сторінки, із 

ни 193 сторінки основного тексту. Робота містить 2 таблиці, 1 схему, 2 

рисунка.    
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ 

СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ НАВЧАННЯ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

1.1 Екологічна діяльність учнів як педагогічна 

проблема 

 

Екологічна діяльність у сучасних умовах є обов'язковою, а здебільшого 

— однією з основних складових будь-якої сфери людської діяльності: 

промислового виробництва, енергетики, сільського й лісового господарства, 

транспорту, наукових досліджень, військової справи, культури, релігії тощо. 

Усі рішення, пов'язані з використанням природних або людських ресурсів, із 

втручанням у процеси життєдіяльності біосфери, варто приймати з 

урахуванням найближчих і віддалених наслідків. 

Розглядаючи сутність поняття «екологічна діяльність» як психолого-

педагогічну проблему, в першу чергу, необхідно дослідити генезис цього 

поняття. Термін «екологічна діяльність» виник у кінці 1980-х років під 

впливом серії доповідей Римському Клубу, ідей комісії ООН по середовищу і 

розвитку («Наше спільне майбутнє»), а також внаслідок необхідності 

інтерпретації глобальних змін у біосфері під впливом індустріалізації, 

урбанізації і зростання чисельності народонаселення планети (скорочення 

озонового шару, парникового ефекту і сукупного скорочення лісів - основних 

виробників кисню на Землі).  

Ретроспективний аналіз засвідчив, що вперше членами Римського 

клубу було запропоновано методологію оцінювання ресурсів природи з 

точки зору потреб розвитку суспільства і врахування її можливостей 

витримати антропогенний тиск під впливом науково-технічного прогресу. 

Вчені дійшли висновку, що глобальність екологічних проблем потребує для 

їх вирішення спільних дій суспільства.  
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Результати своїх досліджень і рекомендацій про необхідні дії та заходи 

людства члени Римського клубу подали у вигляді доповідей. Перша доповідь 

Римського клубу мала назву «Межі зростання», в якій вперше згадується 

поняття «сталий розвиток» і наголошувалося на збалансованому існуванні 

природи та суспільства (Meadows, 1972). 

Швеція з’явилася на світовій арені як лідер в галузі екології після 

участі в Стокгольмській конференції та Ріо-92. Прийнявши курс на розвиток 

сталого розвитку суспільства, Швеція показала свою готовність до 

позитивних екологічних дій та пийняття відповідальність за ці дії. Курс на 

покращення екологічної ситуації призвід до чисельних змін в багатьох 

сферах, зокрема і в освіті. Подальші директиви щодо розвитку та 

впровадження екологічної освітибули розвинуті на першій світовій 

міжурядовій конфренції з екологічної освіти під егідою ЮНЕСКО в Тбілісі. 

Екологічна освіта стала прогресивним напрямом теоретичного та 

практичного дослідження шведських науковців (Breiting, Søren & Wickenberg 

2010; Læssøe, Jeppe & Ӧhman 2010; Ӧhman 2008; Jenny Radeiski 2009), які 

досліджували активний розвиток поняття «екологічна освіта» та 

впровадження цього поняття в освітню систему Швеції. Аналіз зарубіжних 

наукових джерел засвідчив, що українському поняттю «екологічна освіта» 

відповідає шведське поняття «Environmental education» або «Outdoor 

education». 

Дослідниця Дженні Радейскі зауважує, що «Environmental education» - 

це підхід у педагогіці, який передбачає відповідальне ставлення до 

навколишнього середовища та природних ресурсів (Radeiski, 2009). 

Шведські дослідники С. Брайтінг та П. Вікенберг стверджують, що 

поняття «Environmental Education» з’явилося в 1919 році, коли в 

Національному шкільному плані одним із завдань зазаначалося навчання 

охорони навколишнього середовища та тварин (Breiting & Wickenberg, 2010).  

Розуміння та впровадження екологічної освіти в освітній процес 

Швеції можна розглядати з різних сторін. Шведський дослідник А. Лукас 

виокремлював три підходи щодо поняття «Environmental Education». Перший 
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підхід передбачав знання про навколишнє середовище – передбачаючи 

когнітивне розуміння навколишнього середовища і розвиток навичок, 

необхідних для його розуміння. Другий підхід передбачав знання для 

навколишнього середовища, тобто озброєння учнів навичками, необхідних 

для охорони та покращення навколишнього середовища. І нарешті третій 

підхід передбачає навчання на навколишньому середовищі та вдосконалення 

методів діяльності в навколишньому середовищі (Lucas, 1981). 

Дослідниця А. Гаф виділяє основні принципи екологічної освіти, 

дотримання яких закладає фундамент для успішного формування готовності 

учнів до екологічної діяльності. Серед них варто відмітити наступні: 

1) Екологічна освіта не є невизначеним або нейтральним явищем, 

вона натомість є ціннісно-орієнтованою та соціально-перетворювальною 

діяльністю. 

2) Екологічна освіта передбачає демократизацію засобів масової 

інформації та його впровадження в усі сфери суспільства. Оскільки 

спілкування є невід’ємним правом кожної особистості, тому засоби масової 

інформації перетворюються на один із головних важелів в освітньому 

процесі. Розповсюдження інформації за принципом рівноправності 

визначається не єдиним завданням ЗМІ. Ефективнішим вважається 

впровадження екологічної освіти через обмін цінностями та досвідом 

екологічної діяльності. 

3) Екологічна освіта повинна поєднувати знання, навички, цінності, 

ставлення та діяльність, тобто екологічне навчання має поєднувати 

когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісний аспекти освітнього процесу 

(Gough, 1997). 

Розвиток екологічно збалансованого суспільства та формування 

екологічного відношення учнів до суспільства покладалося на школу. Тому 

скандинавські науковці Солстад і Люттс (Solstad & Lutts) наголошували на 

важливості розроблення навчальної програми, в основу якої буде покладено 

екологічне навчання через психолічний вплив на учнів (Lutts, 1985). Харт 

(Hart, 1981), в свою чергу, запропонував характеристики екологічного 
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навчання: глобальне бачення, чітко визначене значення екологічного 

навчання, орієнтування на вирішення екологічних проблем, орієнтоване на 

майбутнє та суспільство, які стали складовими розвитку екологічної 

навчальної програми для закладів освіти.  

Конференція в Тбілісі в 1977 році започаткувала новий етап 

впровадження та розвитку екологічного навчання в Швеції, а зокрема, 

перехід від екологічного навчання до навчання сталого розвитку (Education 

for Sustainible Development). Запровадження підходу навчання сталого 

розвитку стало можливим завдяки процесу глобалізації суспільства 

розширення меж екологічного навчання, включаючи економічний та 

соціальнний фактори. 

Шведські дослідники (Bradley 1999; Schindler 1999) стверджували, що в 

90-х роках минулого століття, екологічна освіта засновувалася на твердому 

переконанні про взаємозв’язок стимулюючого екологічного досвіду, 

постійного піклування про природу та зміни поведінки. Але вже в ХХІ 

столітті з’явився більш плюралістичний підхід до трактування поняття 

«екологічна освіта». Цей підхід отримав назву «освіта сталого розвитку» й 

передбачає не лише вирішення екологічних проблем, але також економічних 

та соціальних (Sandel & Ӧhman, 2010). 

З наукової точки зору, як зауважує М. Літлдюк (Littledyke, 2008), освіта 

має зосереджуватися на інтеграції когнітивного та емоційно-ціннісного 

аспектів, які стануть ключовими в підвищенні мотивації учнів до навчання. 

Таким чином, не лише когнітивний аспект впливає на сприйняття та 

відношення учнів до екологічних, економічних та соціальних проблем в їх 

повсякденному житті. Емоційно-ціннісний аспект вважається визначальним у 

наданні можливостей учням самостійно приймати рішення в повсякденному 

житті. Шведські дослідники Літлдюк, Сандел, Волс та Варбуртон (Littledyke 

2008, Sandell 2005, Wals 2011 and Warburton 2003) наголошують на 

важливості навчання сталого розвитку, оскільки навчання сталого розвитку 

впливає на навчання учнів та призводить до зміни цінностей, поведінки та 

ставлення до навколишнього середовища. 
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Досліджуючи поняття «освіти сталого розвитку», дослідник С. 

Брайтінг ототожнює його з поняттям «діяльнісна компетенція» (Action 

competence), яке визначається як залучення та активна участь у вішенні 

проблем, які стосуються навчання сталого розвитку (Breiting, 1999).  

Визначальним на думку вченого І. Отака є практично-орієнтований та 

діяльнісний підхід у екологічному навчанні учнів у вигдяді польових та 

лабораторних робіт, для проведення яких призначаються організатори, які 

інструктують учнів для роботи в майстернях. Коллаборативний підхід у 

екологічному навчанні учнів є вагомим, оскільки передбачає співпрацю 

закладів освіти з різними організаціями та асоціаціями (Otaka, 2000). 

Шведські дослідники (Christian Azar, John Holmberg & Christian 

Lindgren, 1996), досліджуючи соціально-екологічні показники сталого 

розвитку, використовують термін «суспільна діяльність» (societal activity) 

стверджуючи, що вона є основою соціально-екологічних покаників та 

принціпів взаємодії з суспіьства з природою. 

Оскільки природа зазнає значних змін і її стан все більше залежить від 

діяльності людей, то суспільно-виробнича практика отримує тепер розвиток 

в якісно новому розмаїтті форм, відтак важливе місце в житті суспільства 

починають займати близькі за значенням форми екологічної діяльності, які 

спрямовані на підтримку природних умов суспільного виробництва: 

природоохоронна діяльність, діяльність, спрямована на відновлення 

природних багатств, рекультивація природних ландшафтів, побудова 

очисних споруд і підприємств із переробки вторинної сировини, а також 

діяльність щодо забезпечення функціонування цих підприємств. Усі ці види 

екологічної діяльності розглядаються як найважливіша сфера виробництва і 

відтворення природних умов життя суспільства поряд з сферою основного 

матеріального виробництва (Бабурин, С., Мунтян, М., & Урсул, А., 2011). 

Дієвим засобом здійснення екологічної діяльності дослідники 

визначають екологічну освіту та виховання, підкреслюючи, що метою 

екологічної освіти і виховання є формування екологічно доцільної поведінки 

особистості (Зверєв 1983, Захлєбний 1987, Крисаченко 1996, Хілько 1999). 
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Виникнення поняття «екологічна діяльність» зумовило зацікавленість 

дослідженням цього явища як педагогів та психологів, так і філософів. 

Відтак, вважається за доцільне розглянути це поняття детальніше. 

Встановлено, що об’єктивні та суб’єктивні підвалини феномена 

екологічної діяльності, її світоглядний та практичний потенціал, проблеми 

екологічної освіти та екологічного виховання досліджено в працях 

М. Галєєвої, Т. Гардашук, Ф. Гіренка, М. Кисельова, В. Крисаченко, 

Е. Плеханова, М. Тарасенко, М. Хроменкова. та ін. 

Зміст поняття «екологічна діяльність» перебуває у руслі загальної 

тенденції застосування діяльнісного підходу в науковому пізнанні та 

соціальній практиці, про що свідчать публікації науковців і обговорення на 

сторінках філософських журналів. Вважається, що цей термін запропонував у 

1986 році А. Урсул. У ньому відображається матеріальна діяльність людей зі 

збереження та поліпшення навколишнього середовища, екологізація 

виробництва та створення екологічного виробництва, а також духовна 

діяльність, пов’язана із формуванням екологічного мислення. 

Нами встановлено, що у широкому розумінні екологічна діяльність 

характеризується як «інтегративне поняття для позначення специфічних 

екологічних аспектів різних видів діяльності». А. Урсул зазначає, що 

екологічна діяльність відображає аспект відносин суспільства тільки з 

природою, тобто уточнює певну частину загального змісту соціальної 

діяльності, що охоплює як суб’єкт  об’єктні, так і суб’єкт – суб’єктні 

відносини та зв’язки (Урсул, 2010). Отже, з філософської точки зору, 

екологічна діяльність – це компонент соціальної діяльності, яка поєднує 

відносини суспільства з природою.  

Дослідження засвідчили, що головним об`єктом уваги екологічної 

діяльності стає структура і динаміка мікро-, макро- і мегасистем, тобто 

соціобіотехнічних, оскільки сьогодні вже не має природи поза суспільством, 

а є соціалізована діяльність людей природа і деформовані впливом 

середовища соціотехнічні системи та процеси. 
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Звісно, важливість екологічної освіти є неоціненною, оскільки освіта 

визначається як необхідність, однак недостатньою базою для екологічної 

діяльності.  

Необхідно зазначити також, що В. Крисаченко, досліджуючи сутність і 

структуру поняття «екологічна культура», зазначає, що осереддям 

екологічної культури є екологічна життєдіяльність, яка може виявлятися у 

різних формах та втіленнях. Як відомо, життєдіяльність взагалі є процесом 

існування та самореалізації індивіда в єдності всіх його життєвих потреб і 

можливостей. На основі зазначеного вважаємо, що екологічна 

життєдіяльність – це така діяльність людей, такі форми їх поведінки, котрі 

спрямовані на той чи інший екологічний об'єкт. Екологічна (життє)діяльність 

детермінується низкою чинників суб'єктивної та об'єктивної цінності, адже, 

суб'єктивні чинники пов'язані з суспільством: самосвідомістю його членів, 

інтересами та цінностями часу, соціальними інституціями тощо, об'єктивні є 

атрибутивними ознаками життєдіяльності, основу яких складають три 

складові: матеріально-ресурсна база існування людства (спільнот) та рівень 

технологічної озброєності суспільства, реальне народонаселення 

(популяційний склад), механізм природокористування, набутий соціумом. 

Між суб'єктивними та об'єктивними чинниками межа інколи досить умовна, 

оскільки у деяких випадках сама людина є і об'єктом, і суб'єктом екологічної 

діяльності, чи в якійсь одній із цих іпостасей (Крисаченко, 1996). 

Виникнення екологічних проблем (локальних і глобальних) і 

включення їх в загальну соціальну діяльність і викликає до життя новий 

різновид соціальної діяльності, це – екологічна діяльність, що вважається 

необхідною передумовою подальшого існування цивілізації. Наявність 

нових, глобальних за своїми масштабами і сутністю вимог, має поступово 

привести і до формування інших специфічних компонентів екологічної 

діяльності – суб’єкта, цілей, засобів, результатів тощо.  

Екологічна діяльність з самого початку повинна формуватися 

інтенсивно і ставати органічним компонентом загального соціального 

поступу людства в планетарному масштабі. Основні її цілі та функції мають 
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полягати у попередженні та ліквідації всіх можливих екологічно негативних 

наслідків, збереження природи та її екологічно зваженого «олюднення» 

(Ліпич, 2008). 

Шведський дослідник Kaplan (2000) представив обгрунтовану модель 

екологічної поведінки як спосіб запровадження подвійної мотивації: 

скоротити людську безпомічність та активізувати креативність і знизити 

боязнь при вирішенні екологічних проблем. Каплан переконаний, що саме 

розуміння проблеми, активна участь та її вирішення є тими етапами, які 

призведуть до участі в екологічній діяльності та до ефективного вирішення 

екологічних проблем. 

На нашу думку, надзвичайно важливою характеристикою екологічної 

діяльності є її ефективність, адже ефективність будь-якої діяльності є її 

інтегральною характеристикою розвитку, яка зв’язує результат діяльності з 

іншими компонентами – потребами, засобами, цілями, затратами тощо. 

Ефективність діяльності виражає її спрямованість на отримання результатів, 

що максимально задовольняють потреби, реалізують цілі за мінімальної 

затрати суспільної праці (засобів, ресурсів тощо). Специфіка змісту поняття 

«екологічна ефективність» полягає у визначенні міри раціональності 

екологічної діяльності, її орієнтації на розвиток і досягнення максимально 

прийнятих корисних результатів за найменших затрат людської праці. 

Науковець М. Реймерс (1990) визначав ефективність охорони природного 

довкілля як еколого-соціально-економічну результативність заходів щодо 

запобігання негативних впливів господарської діяльності на якість людського 

навколишнього середовища. 

Сучасне розуміння екологічної діяльності, як зауважує І. Ліпич (2008), 

поєднує в собі всі види і форми діяльності людей, пов’язані з раціональним 

розв’язанням екологічних проблем, екологізацією як суспільного 

виробництва, так і всієї соціальної діяльності. У поняття «екологічна 

діяльність» має входити, насамперед, матеріальна діяльність людей щодо 

збереження й поліпшення природного та соціального довкілля, так і 
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діяльність ідеальна, теоретична, тобто те, що зараз називають екологічною 

свідомістю. 

У наукових джерелах існує декілька визначень екологічної діяльності. 

Так, Н. Родзевич та К. Пашканг (1986) цю діяльність розуміють як «систему 

заходів, які забезпечують раціональне використання всіх природних ресурсів, 

вироблення вичерпаних, а також збереження сприятливих екологічних умов 

життя людини, захист від руйнування типових, рідкісних або зникаючих 

природних об’єктів». 

Дослідивши етимологію поняття «екологічної діяльності» можна з 

упевненістю сказати, що екологічна діяльність має місце тільки тоді, коли 

вона опирається на знання, має ціннісну основу та сформовану культуру, і 

все це виражається в екологічній діяльності. Тому варто зупинитися на 

основних складових, які визначають поняття «екологічна діяльність».  

Складові екологічної діяльності (екологічна свідомість, екологічна 

культура, екологічні знання, екологічні цінності) подано на схемі 1.1. 

Структура екологічної діяльності 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Екологічна 

свідомість 

Усвідомлення особистістю важливості 

екологічної діяльності 

Екологічна 

культура 

Сукупність норм, знань, стереотипів і правил 

поведінки особистості з природою та 

навколишнім середовищем 

Екологічні 

знання 

Цілеспрямоване, бажане пізнання особистістю  

процесів природи та позитивних дій 

особистості в раціональному використанні 

природних ресурсів 

Екологічні 

цінності Дієво-зацікавлене ставлення особистості 

до явищ дійсності 

Екологічна 

компетентність 

Здатність особистості трансформувати свої знання, 

ставлення до екологічної проблеми та готовність 

реалізувати набутий екологічний досвід у 

конкретній екологічній ситуації. 
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Схема 1.1Складові екологічної діяльності 

Відповідно до схеми 1.1 щодо структури екологічної діяльності, 

вважаємо необхідним охарактерезувати детальніше кретерії екологічної 

діяльності з екологічної точки зору. 

У межах компетентнісного підходу можна вважати, що істотною 

особливістю екологічної особистості є екологічна компетентність як продукт 

екологічної освіти та екологічного виховання, яка, з точки зору визначень у 

психолого-педагогічній літературі, охоплює екологічну діяльність, яка, в 

свою чергу, пов’язана з екологічною свідомістю, екологічними цінностями та 

екологічним мисленням. Тут буде доречним підкреслити, що екологічна 

діяльність є одним з найважливіших компонентів екологічної освіти. 

Екологічна діяльність людини безпосередньо спрямована на створення 

життєво важливих процесів екологічного середовища, що зумовлює суттєве 

перетворенню останньої. Екологічна діяльність, як будь-яка інша форма 

людської діяльності, детермінована необхідною якістю свідомості 

(екологічною свідомістю), що дозволяє людині віднайти властивості суб'єкта 

діяльності, який не просто змінює чи перетворює, але створює екологічне 

середовище.  

Шведські дослідники Kollmuss та Agyeman (2002) визначають 

екологічну свідомість як комплексне поняття, яке включає знання, ставлення 

та різноманітні якості особистості.  

Інші шведські Sánchez й Lafuente (2010) розглядають поняття 

«екологічна свідомість» через інтегровані аспекти, такі як: знання, 

переконання, ставлення та поведінку, які, на їх думку, допоможуть дослідити 

екологічну поведіку учнів. 

Варто виокремити цілісний підхід дослідників Olsson & Gericke щодо 

визначення свідомості сталого розвитку, яке є спорідненим з поняттям 

«екологічна свідомість». Вони визначають поняття «свідомість сталого 

ЕКОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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розвитку» як поєднання екологічного, соціального та економічного вимірів 

концепції сталого розвитку.  

Зясовано, що вищезазначеними шведськими дослідниками було 

виокремлено однакові аспекти, такі як знання, ставлення та поведінка, які 

визначають екологічну свідомість та свідомість сталого розвитку (Olsson, D. 

N. Gericke, N. & Chang Rundgren, Sh., 2015). 

За О. Салтовським (1997), екологічна свідомість є відтворенням 

людьми екологічних умов життя і відносин між суспільством і природою у 

вигляді екологічних теорій, ідей, уявлень, що відображають ставлення до 

природи в дану історичну епоху. 

У процесі формування екологічної свідомості необхідно виділити два 

моменти: зміна безпосередньої практичної діяльності по відношенню до 

природи та зміна власне екологічної свідомості. Формування навичок 

конкретної практичної діяльності з охорони природи має великий виховний 

зміст. Особистість, приймаючи участь у цій діяльності, долає протиріччя між 

теоретичними знаннями, практичними вміннями та моральною системою.  

Досліджуючи екологічну свідомість, необхідно відмітити, що 

екологічна свідомість відбувається двома шляхами: стихійним та свідомим, 

або за допомогою цілеспрямованого виховання та освіти, які впливають на 

свідомість та культуру людини (Медведев, 2001). 

Провідним компонентом такого цілісного системного утворення як 

екологічна свідомість правомірно вважати екологічні цінності. Екологічна 

цінність по своїй суті несе риси й особливості, властиві будь-якій цінності. 

Цінність – це вираження дієво-зацікавленого відношення людей (суб’єкта – 

індивіда, групи, колективу, суспільства, людства) до явищ дійсності (до 

об’єкта). Цінність, як ідеально-зацікавлене відображення ситуації, направляє 

реальну діяльність суб’єкта на матеріалізацію цінності як факту свідомості 

(Юрченко, 2009). 

Дослідник Schwartz (1992), розглядаючи цінності та відношення, 

приходить до висковку, що відношення пов’язане з конкретним ставлення до 

предмета, тоді як цінності становлять абстрактну основу людського 
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відношення. У зизначенні сталого розвитку, затвердженого ЮНЕСКО, 

наголошується, що відношення стосується позитивних або негативних 

почуттів у вирішення питань сталого розвитку (United Nations Decade of 

Education for Sustainable Development, 2009). 

Основою ціннісного підходу є незадоволення і потреба. Ці дві складові 

визначають інтенсивність соціального суб’єкта, що, в свою чергу, проектує 

позитивні характеристики бажаної екологічної ситуації та конструктивні 

шляхи, що ведуть до неї. І ті і інші, як соціально бажані, мають статус 

цінностей і виділяються за своїми ознаками, як екологічні цінності 

(Юрченко, 2009). 

Екологічні цінності виводять суб’єкта на контакт з іншими суб’єктами, 

тобто з’являються міжсуб’єктні відносини, де застосовуються вже моральні 

принципи, норми, критерії і цінності. Специфіка моральних цінностей 

полягає в тому, що вони виражають зацікавленість, відношення суб’єкта до 

об’єкта, до їх носія – людини. Міжсуб’єктні відносини неминуче чимось 

опосередковуються, зокрема екологічною діяльністю. 

Моральним та екологічним цінностям притаманна аналогічна 

властивість – пронизувати всі сфери людської діяльності. Екологічні цінності 

функціонують та мають сенс лише у відносинах взаємодії суб’єкта з об’єктом 

природи, тоді як моральні цінності пронизують усі відносини суб’єкта з 

суб’єктом або об’єктом. 

Отже, екологічні відносини мають моральний аспект і постають як 

конкретний прояв більш загальних моральних цінностей, що функціонують у 

системі «суб’єкт – об’єкт природи – суб’єкт». Така взаємодія екологічних та 

моральних цінностей виникає завжди, коли екологічна діяльність та 

екологічні цінності розглядаються в більш широкому контексті усіх видів 

суспільної діяльності і відносин, де моральні цінності мають статус 

«усеосяжних».  

Отже, проаналізувавши поняття екологічної свідомості та екологічних 

цінностей, можна з впевненістю сказати, що екологічна свідомість виступає 
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регулятором екологічної діяльності з оптимізації взаємовідносин у системі 

«природа – суспільство».  

Наступним критерієм когнітивного аспекту структури екологічної 

діяльності є екологічні знання, які сприяють взаємодії людини з природою, 

яка, в свою чергу, відбувається шляхом практичної діяльності людей. 

Як зазначає О. Салтовський (1997), екологічні знання формуються 

переважно в дослідницькому полі соціальної екології. Вони, за своєю суттю, 

істотно впливають на світогляд людей, оскільки передбачають пізнання 

процесів природи в їх цілісності, у взаємозв'язку суспільства і природи як 

частин єдиного цілого. Суттєвою рисою екологічних знань є те, що вони 

відображають не лише існуюче, а й вказують на необхідне, тобто спрямовані 

в майбутнє, даючи певну орієнтацію діям людей у використанні ресурсів 

природи для розвитку суспільства. Крім того, розглядаючи знання як елемент 

екологічної культури, «мова повинна йти не просто про накопичення знань у 

галузі екології, а про осмислене оволодіння ними, формування на їх основі 

нового світогляду, який розглядав би будь-які політичні, соціальні, 

господарські питання насамперед з точки зору збереження природи» 

(Крисаченко, 1996). 

Важливе значення для розгортання екологічної діяльності має 

екологічна компетентність, як продукт екологічної освіти і екологічного 

виховання. У цьому випадку, буде доречним підкреслити, що екологічна 

діяльність є одним з найважливіших компонентів екологічної освіти. Саме 

тут відбувається процес формування екологічної свідомості, ґрунтовних 

еколого-світоглядних переконань у кожного нашого учасника. Означений 

аспект активно розробляється філософами (А. Галєєва, Е. Гірусов, 

М. Кісельов, В. Ліпецький, Г. Платонов, М. Тарасенко та ін.), а також 

спеціалістами в галузі педагогіки (С. Глазачев, 1987 А. Захлібний, 1987; І. 

Звєрєва,1983; К. Сластьоніна, 2002 та ін.) .  

Екологічна компетентність пов’язана з екологічною свідомістю, 

екологічним мисленням, екологічними цінностями та екологічною 

діяльністю. Екологічна освіченість, окрім наявності екологічних знань, умінь 
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і навичок, включає ще сформованість цінностей, установок, особистісних 

сенсів, що забезпечують готовність учня до діяльності, але ще не визначають 

компетентності. Екологічна компетентність має діяльнісний характер і 

передбачає здатність мобілізувати знання, ставлення дитини, готовність 

реалізувати їх у конкретній екологічній ситуації (Безпалько, 2006). 

Аналіз проведених досліджень показує, що в розкритті сутності та 

структури екологічної діяльності в науково-методичній літературі існує два 

підходи. Перший – «класичний» – розглядає екологічну діяльність з позиції 

антропоцентризму, він широко представлений в науці та практиці. Згідно 

визначенню ряду авторів, показником екологічної культури є реальна 

діяльність: недопущення дій, які наносять шкоду природному середовищу; 

посильний внесок в подоланні негативних впливів на природу; роз’яснення 

та пропаганда законів про охорону середовища (Дерябо & Ясвин, 1996). 

Представники іншого підходу вважають, що людина, як біологічний 

вид, значною мірою залишається під контролем головних екологічних 

законів і у своїх взаємовідносинах із природою повинна приймати її умови. 

Це біоцентричний або екоцентричний підхід, що віддає перевагу екологічним 

пріоритетам в розвитку людства, розвиток суспільства тут розглядається як 

частина еволюції природи, де діють закони екологічних обмежень, 

незворотності та відбору (Глазачев, 1987), (Кобылянский, 2001).  

Важливе значення в екологічній діяльності має система моральних та 

правових принципів, норм і правил поведінки, наказів та заборон 

екологічного характеру, регулюючих повсякденне життя й діяльність 

людини, непримиримість до будь-яких проявів антисуспільної поведінки в 

природі та перетворюючого середовища, які обґрунтовують відношення 

суспільства та особистості до здоров’я, людей, до природного середовища та 

ресурсів (Кадол & Кошман, 2009). Функції діяльністного компонента 

складаються в інтеграції світогляду й пізнання на практиці, тобто в процесі 

взаємодії з природою; формування в особистості активної природоохоронної 

та природотворчої позиції; практичної екологічної діяльності людей. 

Екологічна діяльність передбачає готовність до процесу спілкування з 
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навколишнім середовищем, знання законів природи, отримання умінь та 

навичок для успішної взаємодії з природою. Саме ці непрості завдання й 

покладені на заклади освіти, щоб озброїти підлітків всіма необхідними 

знаннями.  

Специфіка функціонування екологічної діяльності обумовлена тим, що 

вона пронизує всі компоненти культури й направлена на гармонізацію 

взаємодії між суспільством і природою. 

Так, екологічну культуру як діяльність розглядає В. Крисаченко. 

Дослідник зауважує, що екологічна життєдіяльність є осереддям екологічної 

культури, та вважає, що, крім світоглядних і технологічних зрушень, 

екологічна культура – могутній чинник усталення процвітаючих країн, таких 

як Японія, Швейцарія або Сінгапур, Німеччина чи США, де її формування 

відбувалося за підтримки закону. Дослідник наголошує на необхідності 

різних шляхів екологізації людської діяльності та пропонує розглядати 

екологічну культуру з двох сторін: по-перше, це – сукупність певних дій, 

технологій освоєння людиною природи, які забезпечують принаймні стійку 

рівновагу в системі «людина-довкілля»; по-друге, це – теоретична галузь 

знань про місце людини в біосфері як істоти діяльної, організуючої її 

структурні та функціональні блоки, як дедалі зростаючого чинника регуляції 

стану біосфери (Крисаченко, 1996). В основу цієї екокультурної концепції 

покладено діяльнісний підхід.  Автор вважає, що це одна з методологічних 

парадигм сучасної науки, яка дає змогу зрозуміти як причини і мотивацію 

людських вчинків, так і сам механізм перетворення «світу в собі» у «світ для 

себе»; світу натурального, природного, у світ трансформований згідно з 

потребами, цілями та можливостями людини (Крисаченко, 1996).  

Дослідник М. Тарасенко (1985) інтерпретує екологічну культуру як 

своєрідний світоглядний «образ світу», в якому відображено такий стан 

соціально-природних залежностей, що характеризує їх гармонійну єдність, 

раціональне освоєння людиною природної та соціальної дійсності і 

утвердження в цьому процесі своєї власної природної самобутності. 
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Екологічна культура виступає регулятором людської діяльності. Вона є 

за своєю суттю своєрідним «кодексом поведінки», що лежить в основі 

екологічної діяльності та екологічної поведінки. За змістом екологічну 

культуру слід розглядати як сукупність знань, норм, стереотипів та правил 

поведінки людини в оточуючому її природному світі. 

В об’єднанні екологічної культури з природоорієнтованою діяльністю, 

тобто в набутті досвіду екологічної діяльності, вбачає основу екологічної 

компетентності на рівні особистості дослідниця А. Макоєдова (2007). Вчені 

М. Більгарц та К. Грезель (2006) обґрунтовують концепцію (Strategiekonzept 

Best) щодо екологічно спрямованих дій, їх систематизацію та ієрархізацію та 

розглядають свідомість як ознаку розвитку екологічної компетентності учнів. 

Найважливішою передумовою формування в особистості екологічної 

культури поведінки по відношенню до природи є здатність усвідомити свою 

співучасть в збереженні навколишнього середовища і те, що об’єкти природи 

мають не лише утилітарне значення, але й володіють цінностями самі по собі 

і мають право на існування безвідносно до цілей людини. Важливо, щоб 

людська діяльність не протиставлялась живій природі, а продовжувала її 

розвиток на новому рівні (Бабурин, Мунтян & Урсул, 2011). 

Наукова проблема екологічних принципів як орієнтирів свідомості й 

поведінки особистості, повинна бути поставлена на конкретну основу. 

Критеріями її ефективності є спроможність регулювання поведінки людини й 

суспільства в їх взаємодіях з природним оточенням, міра усвідомлення і 

реалізації екологічних і соціальних законів, бачення перспектив розвитку 

соціоприродного континууму. Можна виділити кілька принципів екологічної 

культури, що несуть в собі загальнолюдський імператив «збережемо 

навколишнє середовище», та пройшли довгий шлях історичного розвитку і 

передбачають різні зміни в індивідуальній екологічній діяльності: 

- Бережне відношення до екосистем; 

- Раціональне використання ресурсів природного середовища;  

- Екологічна відповідальність; 
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- Урахування в екологічній діяльності системної єдності природи і 

суспільства. 

Таким чином, поняття «екологічна культура» та «екологічна 

діяльність» є взаємопов’язаними між собою, а тому вибудовується ланцюг із 

процесів оволодіння цими поняттями, в ході яких забезпечується освоєння 

особистістю екологічної діяльності в ході екологічної освіти і в результаті 

цього формується відповідна компетентність.    

Серед науковців побутує думка, що екологічна діяльність пов’язана з 

екологічною вихованістю, є одним із компонентів, які наповнюють поняття 

екологічної вихованості. На думку І. Зверєва (1983) та І. Суравегіної (1988) 

екологічна вихованість повинна бути зв’язана з соціально-моральною 

діяльністю, яка викликає потребу в покращенні навколишнього середовища, 

яка будується на базі розуміння закономірностей живих систем та повагу до 

життя; уміння об’єктивно оцінювати факти та явища екологічної дійсності; 

різновидність відносин до екологічної дійсності, які проявляються в 

діяльнісному підході, направленому на активну участь учнів в 

соціопозитивній екологічній діяльності.  

Ряд вчених пропонують розкрити сутність поняття «екологічна 

вихованість»  через поняття «готовність» до екологічно правомірної 

поведінки та відповідальному відношенні до природи, тобто до екологічної 

діяльності (Н. Виноградова, А. Захлєбний, І. Зверєва, І. Суровегіна, 

П. Костенков, С. Ніколаєва та ін.). В деяких працях розглядається два 

компонента поняття «екологічна вихованість»: когнітивний та поведінковий 

(П. Костенков та ін.). В дослідженнях інших вчених, поряд з відміченими, 

важливе значення надається розкриттю змісту мотиваційного компонента 

екологічної вихованості (О. Аляєва, С. Дерябо та ін.). Під когнітивним 

компонентом зазвичай розуміють рівень засвоєння екологічних знань, а 

також уміння з оцінки стану екосистем. Поведінковий компонент екологічної 

діяльності характеризується такими діями особистості, які визначені 

особистісними потребами використання природи при усвідомленні її власної 

цінності. Важливе значення надається розкриттю змісту мотиваційного 
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компоненту екологічної вихованості (О. Аляєва, С. Дерябо та ін.), який 

визначається як складена система ціннісно-мотиваційних утворень: 

екологічних мотивів, переконань, орієнтацій, установок (Т. Баранова, 

Е. Вебер, Б. Йоганзен, Б. Ліхачев та ін.). 

Позашкільна екологічна діяльність забезпечує оволодіння учнями 

знаннями про довкілля, про проблеми і загрози у зв’язку з погіршенням 

якості навколишнього середовища; формування екологічного мислення та 

екологічної культури особистості; набуття досвіду розв’язання екологічних 

проблем, залучення до практичної природоохоронної діяльності; 

самореалізацію та життєствердження кожної дитини. Тому, поняття  

«екологічна діяльність» необхідно розглянути з педагогічної точки зору. 

Варто відзначити, що низка науковців-педагогів досліджували та 

продовжують досліджувати це питання. Так, педагоги С. Дерябо та В. Ясвін є 

одними з тих науковців, які працюють в царині екології та досліджують 

питання ставлення до природи. На думку С. Дерябо та В. Ясвіна (1996), 

передача знань, умінь та навичок – це задача спеціалістів: викладачів 

екології, а в школі – вчителів біології, частково географії, але формування 

відповідального ставлення до природи, цілей, мотивів взаємодії  з нею, 

готовність вибрати екологічно доцільні стратегії діяльності – це завдання 

всіх педагогів.  

Як зазначає Л. Хафизова (1988, с. 40-46 ) «формування в учнів 

відповідального ставлення до природи — складний і тривалий процес. Його 

результатом повинно бути не тільки оволодіння визначеними знаннями й 

уміннями, а й розвиток емоційної чуйності, уміння і бажання активно 

захищати, поліпшувати, облагороджувати природне середовище».   

Значна кількість досліджень визнають провідну роль екологічних знань 

у формуванні позитивного ставлення школярів до природи. Академік 

І. Звєрєв та його колеги з лабораторії екологічної освіти неодноразово 

підкреслювали, що формування «… відповідального ставлення до природи 

нерозривно пов’язане з процесом оволодіння науковими знаннями про 

природу» (Захлебный, Зверев, Суравегин, 1988, с. 6). З точки зору 
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висловлювання цих авторів процес охоронного ставлення людини до 

навколишнього середовища достатньо простий і пояснюється впливом 

накопичених екологічних знань на природоохоронну діяльність.  

Дослідниця І. Суравегіна (1988) наголошує на відповідальності 

школяра щодо природи та підкреслює, що ця відповідальність вказує на 

готовність активно протидіяти споживацькому ставленню до неї. Автор 

наголошує, що ставлення учнів до природи буде відповідальним за умови 

володіння учнями моральними суспільними якостями. Тому відповідальність 

передбачає особистісну позицію, яка ґрунтується не лише на фактичному 

стані речей, але й на соціально обумовленому погляді в майбутнє. 

На обов’язковому поєднанні пізнавальної та практичної діяльності 

учнів наголошує А. Захлєбний (1987). Автор відмічає, що у такому 

поєднання основною умовою виступає не стільки зміна способів наукового, 

етичного, естетичного чи практичного освоєння самої природи, скільки зміна 

ставлення до неї в конкретних справах і поведінці. Автор вважає, що 

обов’язковою умовою успішного вирішення завдань екологічного виховання 

є організація ситуативної діяльності учнів, яка вимагає виконання і 

вираження їх особистісного ставлення до моральних і правових норм 

поведінки у природному середовищі, прояву соціально-активної позиції, 

прийняття конкретних рішень тощо. 

Дослідниця Р. Науменко (1994) у своєму дисертаційному дослідженні 

виділяє та досліджує особливості екологічного виховання учнів 6 – 9 класів. 

Провідною умовою ефективного екологічного виховання підлітків 

дослідниця виділяє активне включення їх у суспільно корисну 

природоохоронну діяльність. У своїй роботі дослідниця виокремлює такі 

компоненти екологічної вихованості особистості, як: потреба у спілкуванні з 

природою, її збереженні, що ґрунтується на знаннях, емоціях і почуттях; 

морально-правових та оцінних ставленнях; інтерес до природи, 

переконаність у її збереженні та відтворенні; готовність до практичної участі 

у природоохоронних заходах тощо. 
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Необхідно відмітити дослідження Н. Левчук (1996) щодо етапів 

формування відповідального ставлення учнів до природи. Авторка доводить, 

що основне завдання екологічної освіти й виховання полягає у перетворенні 

суспільної необхідності збереження природи у внутрішні потреби та інтереси 

школярів. Дослідниця визначає послідовні етапи процесу формування 

відповідального ставлення до природи: 

1. Формування в учнів інтересу до сучасних екологічних проблем.  

2. Розвиток соціально-ціннісних мотивів ставлення особистості до 

природи. 

3. Розкриття універсальної цінності природи. 

4. Формування у школярів екологічних та морально-екологічних знань, 

відповідних умінь та навичок, узагальнення принципів та моделей поведінки 

та діяльності в природному середовищі. 

5. Включення учнів у безпосередню роботу з охорони природи рідного 

краю. 

6. Спонукання школярів до оцінювання фактів взаємодії людини і 

суспільства з природою, залучення їх до контролю та оцінки власної 

природоохоронної діяльності. 

Реалізація зазначених етапів сприяє також формуванню готовності 

підлітків до екологічної діяльності, оскільки механізми та етапи формування 

цього утвору є основними компонентами екологічної діяльності. 

Екологічна діяльність – це екологічно спрямована активність, яка 

здатна до кардинального вдосконалення і зміни екологічних програм, 

постійного оновлення усіх видів людської діяльності, спрямованих на 

духовно-практичне освоєння оточуючого середовища.  

Екологічна діяльність за своїм статусом є новим самостійним видом 

соціальної діяльності але, водночас, органічно є складовою контексту 

людської діяльності загалом. Розвиток глобальної екологічної діяльності 

можна кваліфікуємо як дієву форму розумної коеволюції суспільства і 

природи, необхідної передумови подальшого розвитку  людської цивілізації з 

урахуванням принципів природоохоронного та раціонального використання 
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природних ресурсів. 

Отже, в цьому розділі ми здійснили теоретичний аналіз поняття 

«екологічна діяльність» як педагогічну проблему. Було запропоновано 

розглядати структуру поняття «екологічна діяльність» через взаємозалежні 

компоненти екологічну свідомість, екологічну культутру, екологічні знання, 

екологічні цінності, екологічну компетентність. На основі цього можна 

зробити висновок, що екологічна діяльність – сукупність дій і методів, 

спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення навколишнього 

середовища, які висловлюють аспект стосунків особистості з природою.  

 

1.2 Сутність поняття «готовності учнів середнього 

ступеня навчання до екологічної діяльності» 

 

Ера науково-технічного прогресу, процес глобалізації та наукові 

винаходи XX та початку XXI століття ведуть до трансформацій в 

навколишньому середовищі, впливу людини на біосферу, а це, в свою чергу, 

викликає негативні наслідки для навколишнього середовища від людини, що 

приводить до незбалансованого розвитку людства, тобто дисбалансу між 

економічною, соціальною та екологічною сферами співіснування людини та 

природи. Як зазначає психолог і вчений Б. Ананьєв (2001, с. 37) «пізнання 

людини, яка виокремлюється від природи та протистоїть їй, але разом з ним 

людина  є найвидатнішим її феноменом, яка завжди розвивалася у 

взаємозв’язку з природою, хоча й доволі суперечливо». Ця думка автора 

свідчить про те, що дослідників споконвічно турбувала проблема людини та 

природи, зокрема їх співіснування, адже в усі часи людина використовувала 

надбання природи, але ставлення людини до природи та її ресурсів було 

різним. Людина, за своєю натурою, володіє такими негативними якостями, 

як: жадібність, марнотратство, накопичення багатства, особливо якщо це не 

потребує значних матеріальних та часових затрат. Усі ці багатства людина 

отримує від природи, таким чином руйнуючи її. І це приводить до 

глобальних катастроф, які загрожують нанести непоправної шкоди як 
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природі, так і людству. Екологічну ситуацію в країні потрібно негайно 

виправляти, шляхом залучення кожної особистості до коректної поведінки в 

природі, але кожен індивід має підійти до цього важливого завдання 

самостійно та усвідомлено, тобто бути готовим морально та фізично. Тому на 

поняття «готовність» особистості треба звернути особливу увагу.  

Необхідно зазначити, що проблема готовності до будь-якого виду 

діяльності має свою історію. Зокрема у психолого-педагогічній науці 

виділено три етапи вивчення феномену готовності: на першому етапі (кінець 

XIX – початок XX ст.) склалося розуміння готовності як настанови 

(О. Кюльпе, К. Марбе, Д. Узнадзе); другий етап відноситься до періоду 

дослідження готовності як певного феномена усталеності людини до 

зовнішніх і внутрішніх впливів. Таке розуміння готовності зумовлене 

інтенсивним дослідженням нейрофізіологічних механізмів регуляції  та 

саморегуляції поведінки людей. У цій площині суттєве значення мають 

дослідження психологів США, які розкривають проблему соціальної 

настанови, вияв її основних ознак, структурних компонентів, а також спроби 

її технічного вимірювання (Ф. Знанецькі, Д. Кац, Г. Оллпорт, М. Сміт, 

У. Томас та ін.). Третій етап вивчення готовності пов’язаний із 

дослідженнями у галузі теорії діяльності, саме в цей період готовність 

розглядають у зв’язку з емоційно-вольовим та інтелектуальним потенціалом 

особистості щодо конкретного виду діяльності. Готовність характеризується 

як якісний показник саморегуляції на різних рівнях проходження процесів: 

фізіологічному, психологічному, соціальному (Дяченко, М. & Кандибович, Л. 

(1981); Левітов, М., (1987) та ін.). 

Поняття «готовність» в прямому розумінні цього слова детермінується 

двома значеннями: перше – це згода робити що-небудь, по-друге – це стан, за 

якого все зроблено, все готово для чого-небудь [126]. У першому визначенні 

йдеться про добровільне та усвідомлене рішення, спрямоване на діяльність, а 

в другому  як стан, присутність якого забезпечує виконання рішення.   

На думку вчених (З. Курлянд, А. Линенко. А. Семенова, Р. Хмелюк), 

готовність виникає внаслідок досвіду людини, який ґрунтується на 
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формуванні позитивного ставлення до діяльності, усвідомленні мотивів і 

потреб у ній, об’єктивації її предмета і способів взаємодії з ним. Емоційні, 

вольові та інтелектуальні характеристики поведінки особистості є 

конкретним вираженням готовності на рівні явища (Педагогіка вищої школи, 

2007).  

Аналіз наукових джерел засвідчив, що у науковій практиці йдеться про 

два підходи до вивчення феномену «готовності»: особистісний та 

функціональний. Перший підхід розглядає «психологічну готовність» як вияв 

індивідуальних якостей особистості та їх цілісності, зумовлені ефективним 

характером діяльності з високою результативністю. Тобто, як підсумовує 

Л. Карамушка (2000), психологічну готовність розглядають як результат 

підготовки (підготовленості) до певної діяльності. У відповідності з цим 

підходом, готовність розуміється як стійке, складне та ієрархієзоване 

утворення особистості, яке охоплює компоненти (мотиваційний, 

когнітивний, операційний тощо), адекватні вимогам, змісту та умовам 

діяльності, які у своїй сукупності дають змогу суб’єкту більш або менш 

успішно здійснювати діяльність.  

Прихильники особистісного підходу (Б. Ананьєв, М. Дьяченко, 

Л. Кандибович, Е. Козлов, В. Моляко та ін.) мають власне бачення цього 

феномену. Так, Б. Ананьєв (2001) тлумачить поняття «готовність» через 

сучасне розуміння здібностей як потенційних характеристик особистості – 

готовності до діяльності, які все тісніше пов’язують дослідження здібностей 

не лише з особистістю в широкому розумінні слова, але й спеціально зі 

структурою суб’єкта певної діяльності [2, с. 78]. 

Прихильники другого (функціонального) підходу (Ільїн, Є (2005); 

Левітов, Н (1987); Узнадзе Д. (2001) та ін.) визначають розуміння готовності 

як певний стан психічних функцій людини, в межах якого психологічна 

готовність розглядається як певний психічний стан, що є умовою високих 

результатів під час виконання того чи іншого виду діяльності. 
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У свою чергу, В. Лєбедєв (1991) вважає, що готовність не є 

перенесення якостей в нову ситуацію, на їх актуалізацію роблять вплив і ті 

конкретні умови, в яких здійснюється діяльність. 

У своєму дисертаційному дослідженні І. Машук (2009) надає таке 

визначення готовності: «це особливий психічний стан, зумовлений 

комплексом об’єктивних та суб’єктивних чинників, який характеризується 

оптимальною мобілізацією всіх ресурсів організму й утворюється внаслідок 

розвитку сукупності особистісних якостей та завдяки цілеспрямованій 

підготовці особистості».  

Готовність – це не лише властивість чи ознака кожної особистості, це 

концентрований показник діяльності, сутності особи, міра її професійних 

здібностей. Ядро готовності становлять психічні процеси і властивості, які є 

підґрунтям якостей особистості (Кондрашова, 1987).  

З урахуванням наведених підходів, доцільно буде розглянути поняття 

«готовність» з психологічної точки зору. Готовність визначається, зазвичай, 

через діяльність особистості, її готовність до дії. Готовність до дії в словнику 

практичного психолога визначається як «установка, направлена на виконання 

якоїсь дії (Словарь современного психолога, с. 25). Готовність до дії 

передбачає, по-перше: наявність певних знань, умінь і навичок, а також 

готовність до протидії перешкодам, які виникають під час виконання дії; по-

друге: надання дії, яка виконується для деякого особистого змісту. 

Готовність до дії реалізується за рахунок виявлення його окремих складових: 

нейродинамічної сформованості дії; фізичної підготовки, психологічних 

факторів готовності. В енциклопедії освіти готовність подається через 

поняття «готовність до діяльності» як стан мобілізації психологічних та 

психофізіологічних систем людини, які забезпечують виконання певної 

діяльності. (Енциклопедія освіти, 2008, с. 136). У процесі вивчення та 

дослідження психологічних словників щодо визначення сутності готовності, 

ми виявили також певні відмінності в тлумаченні цього терміну, зокрема: 

- сформованість психологічних властивостей, без яких неможливе 

успішне оволодіння діяльністю (Словарь современного психолога); 
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- активно-дієвий стан особи, установка на певну поведінку, мобілізація 

сил для виконання завдання. Для готовності до дій потрібні знання, уміння, 

навики, настроєність і рішучість зробити ці дії. Готовність до певного виду 

діяльності (гра, навчання, праця) передбачає певні мотиви і здібності 

(Психологічний словник); 

- факт, за якого організми ліпше пристосовуються до асоціювання 

певних поєднань стимулів та реакцій (Психологический справочник, 2002, с. 

127); 

- стан готовності до дії як з'єднання чинників, що характеризують 

різні рівні і складові готовності. Залежно від умов виконання 

домінувальної дії може визначитись одна зі сторін готовності до дії (Словарь 

современного психолога, с.345). 

Таким чином, із психологічної точки зору готовність до дії 

розглядається через установку як своєрідна форма спрямованості 

особистості, яка спонукає особистість до різних видів діяльності. Вчені 

М. Дяченко і Л. Кандибович (1981 с. 29, 99) визначають готовність як 

«спрямованість» особи, установку на певну дію. Готовність, на думку 

авторів,  - це налаштування особистості для успішної дії у певний момент, 

внутрішнє налаштування особи на певну поведінку під час виконання 

навчальних і трудових завдань, установка на активні дії.  

Досліджуючи формування особистості, зокрема в дитячому віці, 

психолог Божович Л. (1986) розглядала в цьому контексті й поняття 

«готовності». Вчена мала на увазі не лише володіння відповідним рівнем 

розвитку пізнавальної діяльності особистості, але й рівень розвитку 

мотиваційної сфери і тим самим ставлення індивіда до дійсності.  

У визначенні змісту і структурних компонентів поняття «готовність» у 

психолого-педагогічній літературі немає єдиного підходу. Більш повно зміст 

і структурні компоненти готовності подано у науковій розробці Дяченка, М. і 

Кандибович, Л. (1981). Розглядаючи готовність як складне психологічне 

утворення, вони вичленовують у структурі її змісту такі компоненти, як: 

мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий та оцінювальний. Але 
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така структура готовності, на думку Кондрашової Л. (1987, с. 10-11), не 

розкриває всіх складових і особливостей цього феномена, тому дослідниця 

визначає такі структурні компоненти готовності, як:  

- мотиваційний (професійні установки, інтереси, прагнення займатися 

діяльністю); 

- орієнтаційний (ціннісно-професійні орієнтації, основою яких є 

професійна етика, професійні ідеали, погляди, принципи, переконання, 

готовність діяти відповідно до них); 

- уявлення, сприймання, пам’ять, мислення, здібності, знання, дії, 

операції і заходи, необхідні для успішного здійснення професійної 

діяльності; 

- емоційно-вольовий (почуття, вольові процеси, що забезпечують 

успішний перебіг і результативність діяльності особистості; емоційний 

тонус, емоційна сприйнятливість, цілеспрямованість самовладання, 

наполегливість, ініціативність, рішучість, самостійність, самокритичність, 

самоконтроль); 

- психофізіологічний (властивості та здібності, які забезпечують 

особистості високу працездатність у виконанні професійних функцій: 

впевненість у своїх силах, прагнення наполегливо і до кінця доводити 

розпочату справу, здатність вільно керувати своєю поведінкою, професійна 

працездатність, активність і саморегулювання, урівноваженість і витримка); 

- оцінювальний (самооцінка своєї професійної підготовки і 

відповідність процесу вирішення професійних завдань оптимальним 

зразкам). 

Отже, необхідно зазначити, що готовність з різних точок зору 

розглядалася багатьма психологами. Дослідивши вивчення поняття 

«готовності» в галузі психології можна зробити висновок, що готовність  - це 

установка, налаштування особистості на певну діяльність, яка охоплює 

пізнавальну, інтелектуальну та мотиваційну сфери особистості.   

У процесі дослідження встановлено, що поняття «готовність» завжди 

було об’єктом дослідження педагогів, тому важливість і доцільність 
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з’ясування етимології цього поняття з педагогічної точки зору викликає 

обговорення серед наукової педагогічної спільноти. Під час дослідження 

готовності до педагогічної діяльності, зокрема Деркач А. (2004, с. 8) 

виводить поняття готовності як цілісний прояв властивостей особистості. На 

його думку, розвиток готовності означає  організацію системи з накопичення 

суспільної інформації, стосунків, поведінки тощо, що, активізуючись, може 

забезпечити індивіда можливістю ефективно виконувати свої функції. 

Поняття «готовність» інтерпретується науковцями по-різному, як правило, 

вони пояснюють значення цього поняття через інші детермінанти. Таким 

чином, на думку Сластьоніна В.(2002, с. 423 - 424) готовність особистістю 

досягти поставленої мети пов’язана з волею. Воля представляє собою не 

зведену до інтелекту та почуттів сторону пізнання, основною функцією якої є  

регуляція поведінки та діяльності. Воля в поєднанні з переконаннями та 

почуттями приводить особистість до рішень, дій та вчинків.  

Розглядаючи готовність з педагогічної точки зору, Кондрашова Л. 

(1987, с. 8 - 9) наголошує на морально-психологічному аспекті поняття 

«готовності», яка є системоутворюючою характеристикою готовності 

особистості до будь-якої форми діяльності. Відтак, морально-психологічна 

готовність – це виявлення сутності властивостей і стану особистості. Ось з 

цієї причини, зазначає авторка, розкриваючи поняття «готовності», варто 

розглядати її лише як властивість чи ознаку окремої особистості. Це 

концентрований показник діяльності, суті особи, міра її зрілості. Готовність 

до діяльності не можна зводити лише до забезпечення визначеного 

«настрою» особи працювати в обраній діяльності чи до формування окремих 

якостей, до простої їх суми. Морально-психологічна готовність – це не лише 

запас знань, умінь і навичок, а й такі риси особистості, які забезпечують 

успішне виконання наступних функцій: переконання, здібності, інтереси, 

професійна пам'ять, мислення, увага, працездатність, емоційність, моральний 

потенціал особистості, тобто ставлення до явищ, подій з точки зору 

моральних суспільних норм та вимог певного виду діяльності. Сутність 

морально-психологічної готовності до діяльності не може бути зведена до 
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єдиних проявів моральних або психологічних якостей і властивостей 

особистості чи виведена тільки з свідомості чи поведінки. Готовність фіксує 

ставлення свідомості та поведінки, суб’єктивності і об’єктивізації свідомості, 

що стійко проявляється в професійній діяльності, стосунках, закріплена в 

рисах характеру. 

У дослідженні А. Рєзановича (2002, с. 44) готовність тлумачиться «як 

внутрішня якість особистості, в якій виражено її прихильність до здійснення 

діяльності, а також ступінь засвоєння нею елементів, відповідного 

соціального досвіду та здатність використовувати цей досвід у певній 

діяльності. Готовність може бути подано єдністю елементів: мотиваційна 

готовність, теоретична готовність та практична готовність». 

За визначенням К. Дурай-Новакової (1983), готовність є початковою та 

основною умовою ефективної реалізації можливостей кожної особистості. У 

своєму фундаментальному дослідженні готовності студентів до педагогічної 

діяльності вчена визначає готовність як складне структурне утворення, 

центральним стрижнем якого є позитивні установки, мотиви та усвідомлення 

цінності педагогічної праці. Вона зауважує, що структура готовності включає 

також комплекс знань, навичок і вмінь, а також певний досвід їх 

застосування на практиці. К. Дурай-Новакова пов’язує готовність зі 

спрямованістю на професійну діяльність та стійкими установками на працю. 

Водночас готовність не є єдністю якостей та психічного стану особистості. 

Дослідниця зазначає, що психічний стан хоча і не є якістю особистості, однак 

він не протилежний йому, більш того – може переходити у процесі діяльності 

у якість. Показники готовності пов’язані з особистістю та діяльністю. Якщо 

готовність функціонує у певний обмежений проміжок часу, тоді її можна 

назвати станом; якщо готовність проявляється в різні періоди під впливом 

мотиваційних чинників і ситуацій, тоді варто говорити про готовність як 

якість особистості. 

Показниками готовності, на її думку, є: 

- зміст потреб та мотивацій педагогічної діяльності, рівень знань про 

сутність професій; 
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- ступінь усвідомлення відповідальності за результати педагогічної 

діяльності; 

-  рівень мобілізації та активізації знань, умінь, навичок і значущих 

якостей особистості; 

- якість соціальних установок на педагогічну діяльність, рівень 

стабільності професійних інтересів. 

На основі зазначеного варто зробити висновок, що, існують 

різноманітні підходи до розкриття змісту і сутності поняття «готовність» і 

кожна наука надає цьому поняттю деякі індивідуальні характеристики, хоча з 

упевненістю можна сказати, що і педагоги, і психологи дають споріднені 

дефініції. Ядро цього поняття поєднує в собі як психологічну готовність, яка 

є базою та стійкою платформою діяльності, так і практичну готовність для 

застосування усіх знань і умінь на практиці. 

Необхідно зазначити, що людина повинна жити в гармонії з природою, 

не використовувати нищівно її багатства, а сприяти їх поповненню та 

відновленню. Лише за таких умов суспільство буде розвиватися 

збалансовано в навколишньому середовищі, адже, саме від діяльності 

людини належатиме стан розвитку природи сьогодні та в майбутньому, тому 

проблему діяльності потрібно дослідити досконаліше.  

Необхідно зазначити, що поняття «діяльність» є фундаментальним 

предметом дослідження соціальної філософії. Через діяльність 

розкриваються найважливіші явища розвитку людини, суспільства, культури, 

цивілізації, наукового пізнання тощо. Діяльність  - один із способів 

людського буття, в якому людина-суб'єкт ставиться до світу як до об'єкта, 

перетворюваного нею відповідно до її цілей і наявних засобів. Діяльне 

ставлення людини до дійсності зумовлене необхідністю задоволення потреб 

існування, а також здатністю оволодівати світом, що є вираженням її 

сутності. 

Типовими ознаками діяльності є суб'єкт-об'єктна опозиція і 

нерозривність у кожному її вияві матеріально-духовного початку. Тобто в 

акті діяльності людина постає як носій соціальних форм взаємодії з 
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навколишнім світом, а не як біологічна дискретна одиниця, що дає змогу 

сприймати цей світ не як джерело задоволення вітальних потреб окремої 

істоти, а як об'єкт спільного діяння всіх людей. Людина завжди втілює в 

діяльність певну мету, програму, намір, осмислює і переживає свої діяльні 

вияви, одухотворює їх, водночас змінюючи об'єктивний світ (Інтернет-

словник). 

Основною функцією діяльності, як стверджує М. Каган (1974, с. 48), є 

забезпечення збереження та неперервного розвитку людського суспільства, 

оскільки існування та розвиток суспільства є умовою буття самої людини. 

Упродовж всієї історії люди реалізують себе в діяльності, власне, весь 

історичний процес є витвором діяльних життєвиявів людини. Діяльність та 

особистість знаходяться в єдності: особистість – це суб’єкт діяльності. Всі 

психічні процеси, властивості, досвід людини формується та проявляється в 

діяльності (в її різноманітних видах) (Психологія вищої школи, 1981, с. 88).  

Аналогічне бачення сутності поняття «діяльність» можна 

прослідкувати у відомого вченого Б. Ананьєва (2001, с. 248), який зазначав, 

що «діяльність (праця, спілкування та пізнання, гра та навчання, спорт та 

самодіяльність різних видів) реалізується лише в системі цих зв’язків та 

взаємозалежностей. Тому суб’єкт діяльності – це особистість, яка 

характеризується тими або іншими правами та обов’язками, якими 

суспільство її наділяє».  

Думка ще одного автора в галузі психології, А. Ковальова (1969, с. 

311), ґрунтується на визначенні діяльності особистості через якість 

особистості, яка охоплює пізнання як громадської, так і особистісної 

свідомості,  значущість діяльності, позитивне ставлення до неї та здібності 

для її реалізації.  

Оскільки поняття «діяльності» відноситься до філософської категорії, 

то визначні філософи неодмінно висловлювали свою думку щодо тлумачення 

цього поняття. Ретроспективний аналіз засвідчив, що вже в працях 

давньогрецького філософа Аристотеля знаходимо твердження, що, 

«спостерігаючи за гідною людиною, судять про неї за її ділами, оскільки 
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інакше неможливо віднайти, якого вибору дотримуватись». Арістотель 

вважав призначенням людини діяльність упродовж усього життя, оскільки 

«...один день чи короткий час ще не роблять людину щасливою або 

блаженною». Найяскравіше поняття діяльності» як принципу філософського 

пояснення проблеми буття, на нашу думку, обґрунтовано в німецькій 

класичній філософії. Зокрема, Кант (1998, с. 205, 284) розглядав діяльність як 

дію розуму та явище часу, в якому діяльність та існування представлені як 

його визначення та є постійними субстратами, оскільки залишаються 

незмінними впродовж часу, потім Йоганн Фіхте (2002, с. 447) роз'яснює зміст 

людської діяльності як спосіб соціального буття і як основу культури, а саму 

діяльність як «дію, приведену в дію визначеною причиною». Як зазначає 

Фіхте, людську незалежність абсолютно нічого не може обмежити. 

Діяльність має бути визнана первинною і єдиною реальністю для людини. 

Глибоко і ґрунтовно концепцію діяльності людини як основи предметного 

світу культури розробив Георг Гегель (1975). Діяльність, вважав він, є 

всепроникаючою характеристикою абсолютного духу, народженого його 

потребою в самозміні та самовдосконаленні. Головну роль відіграє духовна 

діяльність, а в її структурі — рефлексія, тобто самосвідомість. Завдяки 

діяльності абсолютна ідея створює предметний світ культури, відбиває 

суспільне життя, різноманітні формоутворення — мораль, право, мистецтво, 

філософію тощо.  

У діяльності людини покладені джерела вчення Сьорена К'єркегора 

(1997, с. 8) про філософські явища волі та повторення, яке, як і діяльність 

робить людину щасливою та супроводжує людину протягом всього життя; 

Ернста Кассірера (2001, с. 25) про символічно-знакові структури, де він 

розглядає творчу діяльність через уявно самостійне відтворення в свідомості 

завжди первинних законів творчої діяльності, де автор силу знаку порівнює з 

силою діяльності, яка називається «інтеграцією в ціле» та приводить до 

різноманітних процесів у свідомості людини. Вчений приходить до думки 

про тотожність діяльності та існування духа, бо діяльність як і також будь-

яке особливе існуюче явище незбагненне та можливе лише завдяки духу, так 
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само як й існування духу взагалі можливе лише в діяльності. Джерелом 

виникнення мови та життя розуму Кассірера (2001, с. 86 - 87) вважає спільну, 

направлену на досягнення спільної мети діяльність. 

У працях ще одного філософа Едмунда Гуссерля діяльність 

тлумачиться через  життєвий світ, Макса Вебер і Толкотта Парсонс 

трактують її через соціальну дію, яку М. Вебер (1990, с. 603) ототожнює з 

діяльністю людини, яка орієнтується на діяльність інших людей та зв’язана з 

ним суб’єктивним змістом, тобто діяльність людини орієнтована на суб’єкт, 

індивіда або групу людей.  

Необхідно зазначити, що хоча кожен із цих філософів досліджує різні 

аспекти людської діяльності, всі сходяться на тому, що діяльність  - це засіб, 

умова, рушійна сила і джерело формування соціальності. 

З точки зору ще одного філософа М. Кагана (1974, с. 5 - 6), поняття 

«діяльність» розглядає як «спосіб існування людини, а таку людину він 

визначає як діючу істоту та пропонує поняття Homo agents (людина діюча) 

для того, щоб відрізнити людину від інших живих істот. Таким чином, за 

допомогою діяльності людина знаходить своє місце у світі та розкриває себе 

як суспільна істота».  

Відтак, можемо стверджувати, що існують різні підходи до визначення 

поняття «діяльності людини», кожен вчений, філософ тлумачать це поняття 

під іншим кутом зору. З емпіричної точки зору, діяльність людини 

розглядається як сукупність форм, які переплітаються різними способами 

одне з одним. М. Каган (1974, с. 53)виділяє три види діяльності, які є 

теоретично можливими в силовому полі суб’єкт – об’єктних стосунків: 

перетворювальна, пізнавальна та цінністно-орієнтаційна діяльність. 

Представниця західнонімецької соціології Ханна Арендт (2000) в своїй 

книзі «Діяльне життя» подає зовсім довільний розподіл людської діяльності 

на три види: праця, творчість, поведінка. Ірвін Лііб визнає також діяльну 

силу сутності людини та виділяє вже не три, а чотири види людської 

діяльності: практичну, пізнавальну, художню та релігійну. У кожній людині, 

як стверджує вчена, присутні всі чотири види діяльності, але в різному 
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процентному співвідношенні, бо якийсь вид діяльності є більш 

домінувальним, ніж інші. 

Пізнавальна діяльність, як і перетворювальна, має своїми об’єктами 

природу, суспільство, людину та саму пізнавальну особистість (Каган, 1974). 

Людина опановує світ у формах своєї діяльності, але це – ніяким чином не 

іманентне актам волі та пізнання, а незалежні від цих актів реально та 

ідеально перетворювальні форми діяльності (Проблема человека в 

современной философии, 1969, с. 81).  

Людина не тільки й не просто пристосовується до природи, а й 

пристосовує природу під себе, перетворює її предмети так, щоб вони 

служили людським потребам; вона «олюднює» природу, і робить це у таких 

формах, такими способами, які створюються у процесі самої діяльності, 

розвиваються історично. Людина діє «спираючись на свої знання про 

предмети та явища, їхні властивості, причинні зв'язки, закономірності тощо; 

а самі ці знання вона здобуває, розширює, поглиблює завдяки діяльності» 

(Філософія, 2004, с. 208). 

Поняття «діяльність» розглядалося не лише з філософської точки зору. 

Воно знайшло своє відображення й в педагогічній літературі, адже діяльність 

є важливим компонентом дидактичної системи освіти. З педагогічної точки 

зору, діяльність – основа, засіб та вирішальна умова розвитку особистості. 

Цей факт зумовлює необхідність реалізації в педагогічному дослідженні та 

практиці діяльнісного підходу, тому що діяльність є перетворення людьми 

навколишньої дійсності. Такою формою перетворення вчені вважають 

працю, оскільки всі види діяльності особистості є похідними від праці. 

Перетворюючи природу, людина перетворює саму себе й,  таким чином, є 

суб’єктом свого розвитку (Словарь современного психолога, с. 121). 

Діяльністю людина перетворює природу і створює свій особливий світ — 

культуру. Таким чином, діяльність є засобом формування соціального як 

культурного середовища життя людини, що виконує соціокультурну й творчу 

функції, творить соціум як культуру. 
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Сутнісне розуміння діяльності охоплює доцільну, таку, що має 

пошуковий характер, активність людей, що приводить до зміни світу. Це 

поняття відображає процес вирішення протиріч між реальним та бажаним 

станом у стосунках «індивід - зовнішнє середовище» (Толковый словарь 

русского языка, с. 23). 

Розглядаючи діяльність як певну систему, більшість дослідників 

виокремлюють такі структурні елементи в ній, як: мета, завдання, засоби, 

процедура, продукт (Г. Щедровицький); потреба, емоція, завдання, дія, 

мотив, засіб, план (В. Давидов); цілепокладання, дії та операції, 

самоконтроль, результат(А. Маркова, Д. Ельконін) (Енциклопедія 

педагогічних технологій та інновацій, 2009, с. 209 - 210). 

Різноманітність підходів щодо визначення сутності складових поняття 

«діяльність» та неоднозначне його тлумачення сприяють появі 

різноманітних підходів до класифікації форм і типів діяльності. Залежно від 

масштабів суб’єкта розрізняють суспільну, колективну та індивідуальну 

діяльність, по способу виконання виокремлюється фізична та розумова, 

теоретична і практична діяльність, а з урахуванням сфери прояву – 

економічна, політична, правова, соціальна та екологічна діяльність 

(Безпалько, 2006). 

Вчений З. Фрейд (2014) встановлював два принципи, яким 

підпорядкована діяльність людини,  принцип задоволення і принцип 

реальності. Весь психічний світ людини – це сума його бажань і досвід 

боротьби за їх існування. Але бажання задоволення зіштовхується з 

потребами реального середовища, до якого треба пристосуватися, і, таким 

чином, принцип задоволення зіштовхується з принципом реальності.  

Радянська психологія, як зазначав О. Леонтьєв (1975, с. 83 - 84), мала 

два напрями розвитку важливих категорій, які потребували подальшого 

розроблення та дослідження на практиці: марксистський та поза 

марксистський  напрямки загальної психології. Поняття «діяльність» з поза 

марксистської точки зору розглядається в межах ідеалістичних концепцій як 

відповідь на  зовнішній вплив пасивного суб’єкта, зумовленим його 
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вродженою організацією та навчанням. Вчений визначає, що діяльність є 

молярною, не аддативна одиниця життя тілесного, матеріального суб’єкта. В 

більш вузькому значенні, тобто на психологічному рівні, це одиниця життя, 

опосередкована психічним відображенням, реальна функція якого 

складається в тому, що воно орієнтує суб’єкта в предметному світі. Іншими 

словами, діяльність – це не реакція на сукупність реакцій, а система, яка має 

будову, свої внутрішні переходи і перетворення, свій розвиток.  

Таким чином, діяльність визначається як свідомий та осмислений 

спосіб буття людини, специфічна людська форма активного ставлення до 

світу. Людська діяльність є явищем історичним, що виникає, змінюється, 

вдосконалюється разом із розвитком соціальних відносин, які вона 

обслуговує, та які вона ж постійно змінює.  

На нашу думку, досить доречно зазначив відомий психолог і соціолог 

Е. Фромм (1996), що одним із найбільш важливих факторів розвитку людини 

є протиріччя, які витікають з її подвійної природи: людина -  частка природи, 

але одночасно вона й суб'єкт, наділений розумом, істота соціальна. Це 

протиріччя Е. Фромм називає «екзистенціальною дихотомією». Людина, на 

його погляд, біологічно непристосований індивід, у наслідок чого й існує 

соціальний розвиток. Соціальна зумовленість людини — факт, який не 

потребує доведення, але його не можна тлумачити спрощено. Людина 

формується в конкретному історичному часі та соціальному просторі, у 

процесі практичної діяльності й виховання. 

Готовність людини до будь-якої діяльності, в тому числі й екологічної, 

можна зобразити формулою: «готовність = бажання+знання+вміння» або 

«готовий = хочу+знаю+вмію» (Акимов, 2005). Ця формула відображає три 

компоненти поняття «готовності до екологічної діяльності»: мотиваційний 

або особистісний, інформаційний та діяльнісний. 

Здійснення теоретичного аналізу понять дисертаційного дослідження 

«готовність» та «екологічна діяльність» допоможе нам уточнити ключове 

поняття «готовність до екологічної діяльності». Більш точно це стане 

можливим після визначення структурних компонентів поняття «готовності 
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до екологічної діяльності». Структуру готовності до екологічної діяльності 

можна представити через взаємозалежні компоненти: когнітивний 

компонент, емоційно-ціннісний та діяльнісний компоненти.  

Когнітивний компонент готовності до екологічної діяльності є 

характеристикою пізнавальної сфери розвитку учня середнього ступеня 

навчання, тому він містить наявність знань про сутність екологічної 

діяльності, усвідомлення її значущості у розвитку суспільства. 

Емоційно-ціннісний компонент поєднує потреби, цінності, мотиви 

діяльності, спрямовані на досягнення позитивно-емоційного ставлення до 

процесу готовності до екологічної діяльності. Аксіологічний (емоційно-

ціннісний) дає змогу визначити морально-ціннісні орієнтири та емоційне 

переживання учня стосовно готовності до екологічної діяльності, 

формування його свідомості на основі засвоєння знань про неї, створення 

сприятливих умов для формування в учня середнього ступеня навчання 

позитивної мотивації щодо готовності до екологічної діяльності та взаємодію 

учня з навколишнім середовищем. 

Діяльнісний компонент є найбільш важливим із позицій системного 

підходу до формування в учня середнього ступеня навчання готовності до 

екологічної діяльності. Діяльнісний компонент пов’язується з досвідом 

застосування знань і вмінь у екологічній діяльності, активна і добровільна 

участь в екологічній діяльності. Він проявляється в співпраці, 

доброзичливості, контролі за поведінкою інших людей та самоконтролі.  

Кожен із означених компонентів структури готовності до екологічної 

діяльності має показники, притаманні кожному з тих, які розкривають 

сутність структури готовності до екологічної діяльності. Визначаючи основні 

компоненти формування готовності учнів середнього ступеня навчання до 

екологічної діяльності, ми виходили з природної мотивації особистості, яка 

передбачає її активну діяльність, основану на суспільних інтересах, 

цінностях та потребах. Когнітивний компонент готовності до екологічної 

діяльності включає такі показники, як: екологічну свідомість, екологічну 

культуру, екологічні знання. До емоційно-ціннісного компоненту екологічної 
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діяльності необхідно віднести екологічні цінності та потреби. Оскільки 

кінцевим результатом цього ланцюга є діяльність особистості, то екологічна 

діяльність і екологічна компетентність – це ті компоненти, які складають 

основу діяльнісного компоненту готовності до екологічної діяльності. 

Збалансованому розвитку потрібно навчати суспільство, починаючи від 

народження. І ця відповідальна місія покладається на систему освіти, 

починаючи з сімейної, родинної педагогіки (батьків) та закінчуючи 

неперервним навчанням упродовж життя людини. Найкращий вік для 

формування готовності до екологічної діяльності вважається підлітковий.  

Варто наголосити на тому, що в дисертаційному дослідженні будуть 

фігурувати такі вікові категорії, як: учні середнього ступеня навчання та 

підлітки. Цей факт зумовлений тим, що у віковій періодизації Швеції не існує 

такої вікової категорії, як підлітки. Натомість, в освітній системі Швеції учні 

5 – 9 класів визначаються як учні середнього ступеня навчання (Skolverket, 

2010). В українській освітній системі учні 5 – 8 класів відносяться до вікової 

категорії підлітки.  

Підлітковий вік характеризується зростанням пізнавальної активності, 

розширенням пізнавальних інтересів, відбувається перехід до формально-

логічних операцій (Піаже, 1969). У підлітковому віці пріоритетною або 

провідною функцією є функція розвитку мислення, функція створення 

понять. Під впливом навчання, засвоєння більш узагальнених знань й основ 

наук згодом реорганізуються в добре організовані процеси. Зміна в 

когнітивній сфері підлітка впливає на їхнє ставлення до навколишньої 

дійсності, а також на розвиток особистості вцілому (Шаповаленко, 2005), 

(Возрастная и педагогическая психология, 2003).  

Зміна навчальної діяльності у підлітковому віці супроводжується 

зміною інересів, мотивів діяльності, відносин з однолітками та дорослими. У 

підлітковому віці на перший план виходять соціальні мотиви діяльності 

підлітків. Навчання перестає бути шкільним, оскільки значну частину 

інформації підлітки отримують поза навчальним процесом: інтернет, 

відвідування закладів позашкільної освіти, соціальне середовище та ін., тому 
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створюється враження втрати навчальних мотивів. 

Як зазначає психолог О. Бедлінський (2011), особливого значення 

набуває об’єднання підлітків у неформальні групи через взаємну симпатію, 

спільну діяльність, спільні захоплення, суспільне проведення спільного часу 

та ін. Входження підлітка у неформальні групи – це важлива умова розвитку 

особистості, де можлива повнаціна соціалізація підлітків та реалізується 

спілкування як провідна діяльність підлітковог віку.  

Встановлено, що характерною ознакою підліткового віку або, як його 

називають, отроцтва є емансипація (незалежність) від батьків та дорослих 

взагалі, тому батьки та вчителі повинні стати для підлітка друзями, 

наставниками, які підтримують їх, підштовхують рухатися в правильне 

русло. Між підлітком і дорослим «не має бути поляризації поведінки та 

обов’язків дорослого та дитини, а повинен бути взаємозв’язок для успішного 

входження підлітка в дорослий світ» (Шаповеленко, 2005, с. 243).  

Важливим мотивом діяльності підлітка стає прагнення 

самоствердитися в середовищі однолітків. Водночас поведінкові прояви 

можуть бути досить полярними: одна частина підлітків самостверджується 

негативним, девіантним способом, інша ж частина йде позитивним шляхом – 

через саморозвиток та самовдосконалення. Конструктивні способи 

вирішення вікових проблем спрямовані на активне перетворення ситуації, у 

результаті чого виникає відчуття зростання власного потенціалу. Підлітки, 

які обрали конструктивний спосіб вирішення проблем, значно легше 

переживають труднощі підліткового віку (Орішко, 2013, с. 156 – 167).  

Серед новоутворень підліткового віку, які здійснюють суттєвий вплив 

на активізацію самовдосконалення, можна виокремити наступні: почуття 

дорослості як суб’єктивне переживання підлітком готовності бути 

повноправним та рівноправним учасником групи (колективу); зміну 

структури моральних норм та цінностей; зростання соціальної активності; 

прагнення до самостійності та незалежності; критичність свідомості, 

чутливість до оцінки з боку дорослих (М. Боришевський, Д. Ельконін та ін.). 

Відомий український вчений Г. Пустовіт зазначає, що формування 
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здатності підлітків до саморозвитку і самовдосконалення в екологічній 

діяльності сприяє навчально-пізнавальна, дослідницька діяльність 

екологічного змісту, участь у вирішенні місцевих екологічних проблем, 

проведення масових природоохоронних заходів і конкретна 

природоохоронна робота учнів.  Діяльнісний компонент змісту екологічної 

освіти вчений вважає провідним (Пустовіт, 2003, с. 157 – 163).  

Проведене дослідження підтвердило, що прагнення підлітків до 

самостійності відкриває нові можливості для розгортання спільної роботи 

школи, сім’ї та  позашкільних закладів у справі формування в них свідомості 

та діалектико-матеріалістичного світогляду (Костюк, 1976). 

Підсумовуючи вищезазанчені харктеристики підліткового віку, варто 

зазначити, що підлітковий вік характерезується такими новоутвореннями, як: 

почуття дорослості, розвиток самосвідомості, формування ідеалу 

особистості, схильність до рефрексії, інтерес до протилежної статі, статеве 

дозрівання, підвищена збудливість, особливий розвиток вольових якостей, 

потреба у самоствердженні та самовдосконаленні, потреба в діяльності та 

самовизначення. 

Зарубіжні психологи одним із важливих новоутворень підліткового 

віку виокремлюють перевизначення дружби на основі потреби в спілкуванні. 

Для підлітків важливо розмовляти, ходити, одягатися і поводити себе як їх 

однолітки. Вчені пояснюють це тим, що батьки весь час працюють і не 

приділяють достатньо часу, тому вони шукають розуміння серед однолітків 

(Bernt, 1982). 

При переході до підлітковогго віку у людини докорінно змінюються 

інтереси і єдиним адекватним засобом захисту свого «Я» дослідники 

вважають залучення до нових видів діяльності. Тому необхідно організувати 

діяльність, яка впливатиме на розвиток інтересів підлітків. Зачучення 

підлітка до нової діяльності можна лише за умови, що вона буде творчою, 

спільною з однолітками і схваленою підлітковими групами (Бедлінський, 

2011, с. 11). 

Головним психологічним новоутворенням підліткового віку 
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визначається дослідницею Л. Дзюбко (2013) здатність до «самозміни», коли з 

суб’єкта окремих дій людина стає суб’єктом цілісної життєдіяльності. 

Активним у цей віковий період стає процес виховання відповідальності. 

Неоднакові бачення і відчуття відповідальності різними підлітками 

визначають необхідність і плідність спільного обговорення питань та 

проблем, що сприяє формуванню у підлітків більш широких і глибоких 

уявлень про цю якість та можливостей вияву їх у поведінці і спілкуванні. 

У підлітковому віці формується та утверджується внутрішнє Я, не таке 

як у всіх. Молоді люди прагнуть виділятися, не бути схожими на інших у 

думках і діях, тому головне значення в психічному розвитку підлітка має 

громадсько корисна, соціально-визнана та схвалена, безкоштовна діяльність 

(Фельдштейн, 1995). Просоціальна діяльність може бути як навчально-

пізнавальна, виробничо-трудова, організаційно-суспільна, художня або 

спортивна, але головне – це відчуття реальної значущості цієї діяльності. 

Змістом діяльності є справа, корисна для людей та суспільства; структура 

задається цілями стосунків між підлітками. Мотив суспільно-корисної 

діяльності підлітка – бути особисто відповідальним і самостійним 

(Шаповаленко, 2005, с. 247).  

Незважаючи на те, що існує ціла низка досліджень, здійснена в галузі 

проблеми підліткового віку, зокрема провідного виду діяльності в 

підлітковому віці, вчені так і не дійшли до єдиного консенсусу. В українській 

літературі існує три варіанти провідної діяльності у підлітковому віці: 

Д. Ельконін (1971) виділяє інтимно-особистісне спілкування, Д. Фельдштейн 

(1995) – суспільно-корисну діяльність, В. Давидов – суспільно-значиму 

діяльність (Возрастная и педагогическая психология, 1979). 

Як зауважує В. Сухомлинський (1977), активне пізнання природи та 

праця впливають на формування науково-матеріалістичного світогляду 

підлітка. Праця в природі, на його думку, - важливе джерело 

самоствердження підлітка, без якого неможливе формування світогляду 

підлітка. Відтак, екологічна діяльність, яка пізнається в праці, сприяє 

вихованню особистісної, емоційної, вольової, моральної та інтелектуальної 
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сфер підлітка. 

Підлітковий вік – це проміжна ланка між дитинством і дорослістю. В 

цьому віці підліток прагне знайти «рідну душу» серед однолітків із схожими 

інтересами та думками та друга, товариша серед дорослих, котрому він 

зможе довірити свої таємниці, проблеми, переживання, не отримуючи у 

відповідь дорікання, повчання або лайку (Сухомлинський, 1977). Якщо 

підліток знаходить на своєму шляху людину, якій він може довіряти, він буде 

прислухатися до порад та настанов такої людини, то така особистість стане 

його наставником на все життя. Головне завдання наставника - прищепити 

інтерес до певної справи, зацікавити підлітка, щоб він знайшов ту сферу 

знань і діяльності, в яких розкриється внутрішнє «Я» підлітка, де він 

почуватиме себе бажаним та відчуватиме відповідальність за результати 

справи.  

Як зазначає у своєму дисертаційному дослідженні Л. Юнак (2013), що 

особистісне зростання підлітка невіддільне від процесу його входження у 

соціальний простір  і прийняття у ньому певної життєвої позиції. У цьому 

просторі підліток, залучаючись у соціальні взаємини і різні види діяльності, 

одночасно набуває суспільної свідомості та відкриває для себе нові знання 

про світ, інших людей і самого себе. З одного боку, суспільна свідомість є 

результатом включення підлітка у міжособистісні взаємодії (діяльність, 

взаємини), з іншого – вона стає передумовою подальшої соціалізації, 

оскільки бути суб’єктом суспільних взаємин і діяльності можна лише за 

умови опанування певним рівнем і видами суспільної свідомості (Юнак, 

2013). 

Радянський психолог Л. Виготський (1984), досліджуючи підлітковий 

вік та діяльність підлітків вивів психологічний закон, який стверджує, перш, 

ніж ти хочеш закликати дитину до будь-якої діяльності, зацікав її нею, 

попіклуйся про те, щоб виявити, що він готовий до цієї діяльності, що у 

нього напружені всі сили, необхідні для неї, і що дитина буде діяти сама, 

вчителю ж залишається тільки керувати та спрямовувати його діяльність . 

Підлітковий період розвитку – це роки піднесення активності молодих 
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людей, їх допитливості, потягу до невідомого, самостійності. Вони не 

задовольняються шкільними знаннями, а прагнуть набувати їх і в 

позашкільний час. Свій вільний час і енергію підлітки використовують для 

конструювання, майстрування, малювання. Вони охоче працюють у гуртках, 

на шкільних ділянках, технічних станціях. Усе це розширює існуючі в них 

інтереси та збуджує нові. Інтерес – є одним із важливих факторів розвитку 

здібностей (Возрастная и педагогическая психология, 1979) 

Проблему інтересів підліткового віку розглядав Л. Виготський (1984). 

Він вважав також проблему інтересів «ключем до всіх проблем 

психологічного розвитку підлітків». Він виділяв декілька видів інтересів 

(«домінант») підлітка: 

- «егоцентрична домінанта» (інтерес до власної особистості); 

- «домінанта далечини» (велике суб’єктивне значення окремих подій, 

ніж теперішніх або близьких); 

- «домінанта зусиль» (потяг до опору, до подолання, до вольового 

зусилля, які можуть проявлятися в негативних формах: в упертості, 

хуліганстві і тощо.); 

- «домінанта романтики» (прагнення до невідомого, ризикованого, до 

пригод).  

Характеризуючи підлітковий вік, можна з впевненістю зазначити, що 

підлітку притаманні всі види домінант, але деякий вид інтересу або 

домінанта проявляються в психічному розвитку підлітка виразніше за інші. І 

саме від переважаючої домінанти залежить, які інтереси потрібно розвивати 

та вдосконалювати, щоб спрямовувати підлітка в правильне русло, зокрема 

для заняття суспільно корисною справою, яка, в свою чергу, навчає почуттю 

відповідальності за себе, молодших товаришів, родину, навколишнє 

середовище, Батьківщину. 

Отже, педагогічні справи з учнями мають бути спрямовані на 

формування відповідних якостей готовності до екологічної діяльності, тобто 

розвиток тих рис, які виокремлюють готову до екологічної діяльності 

особистість з-поміж інших. Такими рисами мають бути: самовладання – 
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вміння володіти собою, своїми вчинками та діями у ставленні до 

навколишнього середовища, до природи; емпатія – здатність до співчуття, 

до співпереживання, розуміння того, що все в природі – живе, що нищівне 

руйнування призведе до загибелі живих істот, відповідальність – уміння 

відповідати за свої вчинки та дії у ставленні до оточуючого нас світу, 

практичність – розуміння того, що все, що нас оточує, приносить користь, а 

також прораховувати наперед наслідки своєї поведінки з природними 

ресурсами.  

Формування готовності підлітків до екологічної діяльності є складним і 

цілеспрямованим виховним процесом, що складається з різноманітних форм 

та методів психологічно-педагогічної діяльності, які спрямовані на свідоме 

сприйняття норм і цінностей екологічної діяльності, а також розвиток 

відповідних якостей, якими має володіти готовий до екологічної діяльності 

підліток.  

Отже, заняття суспільно корисною справою впливає на формування у 

підлітків готовності до екологічної діяльності та приносить задоволення 

підлітку, в якій би він розкрив своє внутрішнє «Я», розвивав свої духовні 

цінності та займався самоосвітою. Головне для підлітка – отримати 

схвалення дорослого щодо цієї справи, здобути впевненість у суспільній 

значущості певної справи, що вона приносить користь молодшим товаришам 

і всьому суспільству.  

Підсумовуючи сутність теоретичного аспекту понять «діяльність», 

«готовність», «готовність учнів середнього ступеня навчання до екологічної 

діяльності», які висвітлювалися з філософської, психологічної та 

педагогічної точок зору, а також розглянувши особливості підліткового віку, 

можна зробити висновок, що готовність учнів середнього ступеня навчання 

до екологічної діяльності визначається як особистісне утворення, в якому 

зінтегровано знання про сутність і змістові аспекти екологічної діяльності, 

емоційно-ціннісне ставлення до неї як процесу, в також застосування 

набутих знань, вмінь і навичок екологічної діяльності та активна участь учнів 

середнього ступеня навчання в екологічній діяльності. 
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1.3 Сучасний стан дослідження формування 

готовності учнів середнього ступеня навчання готовності до 

екологічної діяльності. 

 

Враховуючи специфіку нашого дослідження, вважаємо за доцільне 

охарактеризувати сучасний стан формування готовності учнів середнього 

ступеня навчання до екологічної діяльності. Беручи за основу результати й 

висновки досліджень, проведених упродовж 2000-2020 років, зосередимо 

увагу на найбільш значущих працях. 

Так, науковці (Пустовіт, Н., Колонькова, О., Пруцакова, О., Тарасюк, Г. 

та Солобай, Ю., 2016) у монографії «Екологізація освітнього простору 

сучасної загальноосвітньої школи» розглядають готовність до діяльності та 

зазначають, що вона залежить від таких факторів: готовність до навчання, 

примноження знань та мотивація до діяльності. Екологізація освітнього 

процесу розглядається ними як проникнення сучасних екологічних ідей у 

зміст як навчальної, так і позанавчальної діяльності учнів. Внаслідок 

екологізації освітнього процесу вченими було виокремлено характерні 

ознаки освітнього середовища, такі як: інтегрованість екологічної 

проблематики у зміст освітнього процесу, організація позашкільної 

діяльності зі збереження довкілля і комунікацій на екологічні теми, участь в 

екологічній практичній діяльності, ціннісно-смислове узгодження діяльності 

всіх суб'єктів освітнього процесу, які впливатимуть на формування у 

підлітків готовності до екологічної діяльності. 

На важливість організації ситуативної екологічної діяльності школярів 

вказує Н. Жук (2001). Моделювання ситуації самопізнання і самотворчості, 

самостійне розв’язання учнями екологічних та життєвих проблем дослідниця 

вважає одним із ефективних засобів формування мотивів екологічної 

діяльності школярів. 
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Авторка пов’язує формування мотивів екологічної діяльності школярів 

з розвитком «Я – концепції». Збагачення останньої можливе за умови 

оновлення методологічного та методичного забезпечення процесу 

екологічної освіти та створення сприятливих психолого-педагогічних умов 

для становлення та вдосконалення власного «Я», самопізнання та творчості 

учнів. 

Досліджуючи активну екологічну позицію підлітків, О. Лазебна (2004) 

наголошує, що природовідповідна творча діяльність є ефективною умовою 

формування та виявлення активної екологічної позиції підлітків. Екологічні 

справи визначаються нею як дієва форма залучення підлітків до участі у 

реальних, результативних, конкретних і відповідальних виховних справах. У 

своєму дослідженні, авторка представила класифікацію екологічних справ за 

видами діяльності: вивчення екологічного стану навколишнього середовища, 

покращення стану навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної 

культури особистості. Дослідниця підкреслює, що організація екологічних 

виховних справ залучає підлітків до різних видів діяльності, зокрема до 

екологічної діяльності, яка є провідною при організації будь-якої екологічної 

справи.  

Враховуючи проблему нашого дослідження щодо формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності, важливе 

місце належить дисертаційному дослідження О. Грошовенко (2007). У 

дослідженні було доведено, що ефективне формування дбайливого ставлення 

школярів до природи у процесі позаурочної виховної роботи можливе за 

умов: 

– системного набуття учнями еколого-природничих знань з орієнтацією 

на їх практично-діяльнісне впровадження;  

– забезпечення емоційно-ціннісного підґрунтя взаємодії дітей з 

природою;  

– залучення учнів до добродійних вчинків у природі на основі 

краєзнавчого, гуманістичного та естетичного підходів. 
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Спираючись на визначені критерії та показники сформованості 

дбайливого ставлення до природи у дітей, дослідниця виокремила такі типи 

ставлення до природи, які домінують у молодших школярів: негативно-

байдужий, прагматично-зацікавлений, позитивно-зацікавлений та дбайливий. 

Тому, О. Грошовенко (2007) вважає, що позаурочна робота є оптимальним 

шляхом реалізації еколого-виховних завдань, тому що, у порівнянні з 

навчальною, позакласна робота володіє ширшими можливостями щодо 

використання методів, форм залучення молодших школярів до еколого-

виховної діяльності, розвитку їхньої активної природоохоронної позиції, 

формування нового типу взаємин з природою – дбайливого. 

У свою чергу, Т. Юркова (2008) у своєму дисертаційному дослідженні 

уточнила визначення поняття «ціннісне ставлення підлітків до природи»; 

виокремила психологічні умови особливості формування ціннісного 

ставлення до природи в підлітків. До таких умов відносяться:  

- забезпечення загальної спрямованості навчально-виховного процесу 

школи на розв’язання завдань формування в підлітків ціннісного ставлення 

до природи;  

- інтеграційного підходу до усвідомлення особистістю природних 

цінностей у процесі викладання природничих і гуманітарних дисциплін та 

класної й позакласної виховної роботи з учнями підліткового віку;  

- пріоритетності вибору форм і методів здійснення педагогічного 

процесу, які відзначаються значним емоційно-мотиваційним потенціалом 

впливу на особистість; формування в підлітків особистісних екологічно-

доцільних стратегій поведінки і взаємодії з природою. 

Цінним для нас є дисертаційне дослідження Л. Малинівської (2011) 

«Формування відповідального ставлення до природи в учнів 5  9 класів 

сільської школи у процесі позакласної виховної роботи». Особливо 

привертає нашу увагу розробка моделі формування відповідального 

ставлення до природи в учнів 5  9 класів сільської щколи у позашкільній 

роботі, в якій визначено мету, зміст, принципи, форми та методи. У 

дисертаційному дослідженні доведено, що форми і методи формування 
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відповідального ставлення у підлітків мають соціальну зумовленість й 

практичне спрямування, чим забезпечують умови, способи взаємодії учнів і 

педагогів, визначають ступінь екологічної активності учнів у виховному 

процесі та часовий інтервал його здійснення. 

До основних форм і методів виховання відповідального ставлення до 

природи в учнів 5–7 класів, які були використані в процесі впровадження 

моделі формування відповідального ставлення до природи належать: форми - 

факультативний курс «Природа- та людинознавство», клуб «Globe», 

конкурси, свята, КВК, вікторини, вечори, інтелектуальні аукціони, зустрічі, 

виховні години, екскурсії, мандрівки «Екологічними стежинами», шкільні 

лісництва, експедиції, гурткова робота, екологічні фестивалі, рольові ігри, 

еколого-психологічні тренінги, проектна, природоохоронна, суспільно 

корисна діяльність; методи  створення виховних ситуацій, бесіди, розповіді, 

вправи, доручення, змагання, моделювання і розв’язання екологічних 

ситуацій, бесіди, дискусії, відкрита трибуна, вправи, доручення тощо. 

Важливим методом навчання для формування в учнів середнього 

ступеня готовності до екологічної діяльності є метод екологічної рефлексії, 

який передбачає осмислення учнями своїх дій та вчинків у природному 

середовищі. Цей метод ефективно реалізується в роботі клубу «Globe». 

Застосування цього методу стимулює усвідомлення підлітками того, як їхня 

поведінка може інтерпретуватися природними об’єктами. 

Дослідниця зазначає, що ключовими формами інтеграції підлітків у 

природне середовище, виховання у них відповідального ставлення до 

природних об’єктів є ігрова діяльність та тренінгові заняття. Саме ці методи 

активізують потреби підлітків в емоційному позитивному сприйнятті 

природних об’єктів, розвивають у них усвідомлення цілісності світу природи 

та сприяють подоланню прагматичного ставлення до її об’єктів.  

Авторка стверджує, що на успішне виховання відповідального 

ставлення до природи в учнів 5  9 класів вплинуло такі фактори, як:  

- розвитку в учнів відповідального ставлення до природи як їх 

особистісної цінності;  
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- застосування у виховній діяльності новітніх технологій; 

- організація природоохоронної діяльності учнів; 

- розвиток доцільних моделей взаємин у системі «природа-людина» 

(Малинівська, 2011). 

Заслуговує на увагу сформулюване поняття «виховання в учнів 

ціннісного ставлення до природи як складової природоохоронної роботи в 

основній школі» у дисертаційному дослідженні К. Магрламової (2011) 

«Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як складової 

природоохоронної роботи в основній школі», яке трактується як формування 

внутрішніх позицій, норм та ідеалів поведінки, екологічної спрямованості 

вчинків і природоохоронної роботи учня основної школи у довкіллі, за умови 

особистісного усвідомлення цінностей природи, їх інтеріоризацію в якості 

особистих життєвих принципів та спрямування практичної діяльності на 

збереження навколишнього середовища.  

Цінним також є розробка і експериментальна перевірка моделі 

виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як складової 

природоохоронної роботи в основній школі, яка складається з двох блоків: 

перший відображає структуру (компоненти) ціннісного ставлення учня до 

природи, а другий – чинники педагогічного впливу, спрямовані на виховання 

його ціннісного ставлення до природи. Показниками сформованості цього 

феномену є такі інтегрально-структурні особистісні прояви, як система 

екологічних знань і цінностей (смислів), здатність включатися у різні види 

екологічно доцільної діяльності, проявляти в ній цілеспрямованість, 

осмисленість, самостійність, творчу активність й відповідальність. Авторка 

зауважує, що вплив освітньо-виховного середовища моделі на особистість 

учня матиме позитивний результат лише за умови екологізації навчально-

виховного процесу, позаурочної виховної роботи та практичної природо-

охоронної діяльності учня. 

Враховуючи проблему нашого дослідження, варто звернути увагу на 

дисертаційне дослідження С. Лебідь (2001) «Формування екологічної 

культури учнів 7-11 класів у процесі вивчення курсу екології», зокрема 
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особливості реалізації розробленої програми з екології та визначення її 

ефективності щодо формування у школярів екологічної культури 

природоцентричного типу. Важливим є операційно-діяльнісний компонент в 

структурі екологічної культури особистості, в основу якого покладено 

практичні вміння, навички та технології екологічної діяльності. Цей 

компонент призначений озброїти учнів досвідом проведення науково-

екологічних досліджень, стимулювати творчий підхід при розробці ними 

екологічних проектів, а також сприяти залученню школярів до діяльності, 

спрямованої на вирішення екологічних проблем. 

Відмінною ознакою даного дисертаційного дослідження є не лише 

створення авторкою програми з екологічної культури, але й створення 

спеціальної методики викладання курсу з екології. За своєю спрямованістю 

всі форми навчальної роботи, які використовувалися для організації вивчення 

учнями експериментального курсу екології, поділялись на три групи 

відповідно до структурних компонентів екологічної культури особистості. 

Перша група була пов’язана з організацією процесу засвоєння учнями 

екологічної інформації. Друга – з розвитком емоційно-ціннісної сфери 

школярів та актуалізацією їх ставлення до природи. Третя група  передбачала 

залучення школярів до практичної екологічно зорієнтованої діяльності. 

Варто зазаначити, що дослідниця Г. Котлярчук (2018) у своєму 

дисертаційному дослідженні звернула увагу на проблему виховання в учнів 

основної школи дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення 

української літератури. Виокремивши ці проблеми, дослідницею було 

розроблено методику виховання в учнів основної і старшої школи 

дбайливого ставлення до природи у процесі вивчення української літератури, 

в якій визначено етапи, мету, завдання та зміст методики. Враховуючи вікові 

особливості особистості і переваги при виборі форм, методів та прийомів, які 

не лише удосконалюють читацьку культуру учнів, а й розвивають їхнє 

естетичне сприйняття, відтворюючи уяву, логічне мислення та пам'ять, було 

організовано послідовне залучення учнів 5-11 класів до трьох етапів виховної 

роботи: 1) формування пізнавального інтересу до природи; 2) формування 
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емоційно-ціннісного ставлення до об’єктів живої природи; 3) формування 

готовності підтримувати функціонування об’єктів живої природи, 

відтворювати та охороняти її. 

Однією з форм виховання в учнів основної і старшої школи дбайливого 

ставлення до природи в процесі вивчення української літератури є народні 

ігри, проведені в рамках позакласних заходів безпосередньо на лоні природи. 

Як засвідчили результати досліджень, учні, які брали активну участь в 

екологічно орієнтованих позакласних заходах з української літератури, 

усвідомлювали свою приналежність до світу природи, поглибили свої знання 

про неї та посилили інтерес до її пізнання та усвідомили, що екологічно 

доцільна взаємодія з довкіллям на засадах поваги до неї, є запорукою 

гармонійного існування особистості та довкіллям вцілому. 

Необхідно відмітити, що участь у позакласних заходах з української 

літератури, де природа поставала особливою неповторною цінністю і 

сприяла активному формуванню в учнів основної школи когнітивного 

компонента у взаємодії з навколишнім середовищем, що склала підґрунтя 

виховання в них дбайливого ставлення до природи (Котлярчук, 2018, с.106 – 

109). 

Заслуговує на увагу також дисертаційне дослідження С. Скрипника 

(2010) «Формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів 

сільської загальноосвітньої школи», в якому поняття «ціннісне ставлення до 

природи» трактується дослідником як «внутрішня готовність до екологічно 

доцільної взаємодії з природою, яка базується на усвідомленні самоцінності 

об'єктів природи, їх значення для суспільства і кожної людини зокрема». 

Вченим була створена й запроваджена методика формування у 

старшокласників ціннісного ставлення до природи за умов сільської 

загальноосвітньої школи, яка складалася з інтерактивних соціально-

психологічних тренінгів екологічного змісту, участь у засіданнях 

екологічних клубів за програмою «Екологія + Я» та проектна діяльність 

екологічного змісту з вирішення екологічних проблем своєї місцевості. 
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Зазначається, що ефективність процесу формування ціннісного 

ставлення до природи у старшокласників сільської загальноосвітньої школи 

неможлива без створення комфортного психологічного  середовища, де 

вчитель працює разом з учнями старших класів на засадах партнерства. У 

такому контексті екологічно спрямована діяльність та конкретна 

природоохоронна робота є умовами формування ціннісного ставлення до 

природи й показником сформованості екологічної культури особистості учня 

старших класів. 

Враховуючи проблему нашого дослідження, варто звернути увагу на 

дисертаційне дослідження М. Колесник (2003) «Екологічне виховання учнів 

на засадах глибинної екології в процесі вивчення біології», в якому 

дослідниця розглядає екологічне виховання через призму «глибинної 

екології», яка трактується як «інструмент формування в учнів системи 

цінностей, поглядів та переконань, які впливають на ставлення особистості 

до екологічної дійсності». У дослідженні також представлені, розроблені 

вченою, форми та методи екологічного виховання на засадах «глибинної 

екології» і факультативний курс «Неоекологія», які передбачають 

моделювання поведінки, яка потім може реалізуватися учнями у практичній 

діяльності при вирішенні екологічних проблем. М. Колесник зазначає, що 

згідно з результатами дослідження запропоновані форми та методи 

екологічного виховання позитивно впливають на емоційно-чуттєву сферу, 

навички та звички поведінки учнів , а також їх психічний стан. 

Дослідивши стан розробленості поняття «готовніст підлітків до 

екологічної діяльносіт в працях вітчизняних науковців, варто звернути увагу 

на стан розробленості цієї проблеми в працях шведських науковців.  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що проблема формування 

готовності учнів середнього ступеня навчання до екологічної діяльності є 

доволі актуальною сьогодні. Проаналізувавши низку дисертаційних 

досліджень, ми дійшли висновку, що готовність учнів середнього ступеня 

навчання до екологічної діяльності залежить від набуття учнями середнього 

ступеня навчання екологічних знань, практичних умінь та навичок 
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екологічної діяльності, а також здатності та бажання включатися у різні види 

екологічно доцільної діяльності. Ефективність процесу формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності залежить 

від форм та методів, які використовуються для формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності. 

 

Висновки до I розділу 

Аналіз зарубіжних науково-педагогічних джерел з проблеми 

дослідження засвідчив, що психолого-педагогічним підґрунтям аналізованої 

проблеми Швеції склади поняття «екологічна освіта» як підхід у педагогіці 

(Breiting, Gough, Jeppe, Læssøe, Lucas, Ӧhman, J. Radeiski, Søren та 

Wickenberg), поняття «освіта сталого розвитку» (Littledyke, Sandell, Wals і 

Warburton), підходи щодо розуміння та впровадження екологічної освіти 

(Lucas).  

Аналіз зарубіжних наукових джерел засвідчив, що українському 

поняттю «екологічна освіта» відповідає шведське поняття «Environmental 

education», яка передбачає відповідальне ставлення до навколишнього 

середовища та природних ресурсів. 

Впровадження екологічної освіти в освітній процес здійснюється 

трьома підходами: перший – знання про навколишнє середовище, тобто 

когнітивне розуміння навколишнього середовища, другий передбачає знання 

для навколишнього середовища, тобто озброєння навичками для охорони та 

покращення навколишнього середовища та третій – навчання на 

навколишньому середовищі та вдосконалення методів діяльності в 

навколишньому середовищі.  

Ретроспективний аналіз засвідчив, що поняття «екологічна діяльність» 

виникло у кінці 1980-х років під впливом серії доповідей Римському Клубу, 

ідей комісії ООН по середовищу і розвитку («Наше спільне майбутнє»), а 

також внаслідок необхідності інтерпретації глобальних змін у біосфері під 

впливом індустріалізації, урбанізації і зростанню народонаселення планети 
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(скорочення озонового шару,парникового ефекту і сукупного скорочення 

лісів - основних виробників кисню на Землі). 

Встановлено, що дієвим засобом здійснення екологічної діяльності 

дослідники визначають екологічну освіту та виховання, зазначаючи, що їх 

метою є формування екологічно доцільної поведінки особистості. Саме тому 

дослідженням цього поняття зацікавилися філософи, психологи і педагоги. 

Вважається, що цей термін запропонував у 1986 році А. Урсул, адже в ньому 

терміні відображається матеріальна діяльність людей зі збереження та 

поліпшення навколишнього середовища, екологізації виробництва і 

створення екологічного виробництва, а також духовна діяльність, пов’язана 

із формуванням екологічного мислення. 

Структура екологічної діяльності подається через когнітивний, 

емоційно-ціннісний та діяльнісний аспекти та взаємозалежні поняття: 

екологічну свідомість, екологічну компетентність, екологічну культуру, 

екологічні знання, екологічні цінності, оскільки кінцевим результатом цього 

ланцюга є екологічна діяльність особистості.  

Аналіз проведених досліджень засвідчив, що в розкритті сутності та 

структури екологічної діяльності в науково-методичній літературі існує два 

підходи: класичний, що розглядає екологічну діяльність з позиції 

антропоцентризму, де показником екологічної культури є реальна діяльність: 

недопущення дій, які наносять шкоду природному середовищу; посильний 

внесок в подоланні негативних впливів на природу; роз’яснення та 

пропаганда законів про охорону середовища. 

Представники екоцентричного підходу вважають, що людина як 

біологічний вид значною мірою залишається під контролем головних 

екологічних законів і у своїх взаємовідносинах із природою повинна 

приймати її умови. Відтак, екологічна діяльність  це екологічно спрямована 

активність, яка є здатною до кардинального вдосконалення і зміни 

екологічних програм, постійного оновлення всіх видів людської діяльності, 

спрямованих на духовно-практичне освоєння оточуючого середовища.  
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У процесі дослідження було встановлено, що формування готовності 

підлітків до екологічної діяльності є доволі складним і багатоаспектним 

поняттям, яке заслуговує особливого дослідження в освітньому середовищі. 

У процесі дослідження особлива увага приділялася також розкриттю понять 

«готовність», «готовність учнів середнього ступеня навчання до екологічної 

діяльності». 

Готовність детермінується двома значеннями, зокрема це згода робити 

що-небудь; а також стан, за якого все зроблено, все готово для чого-небудь.  

У науковій літературі йдеться про два підходи до вивчення феномену 

«готовності»: особистісний і функціональний. Перший підхід розглядає 

«психологічну готовність» як вияв індивідуальних якостей особистості та їх 

цілісності, які зумовлені ефективним характером діяльності з високою 

результативністю, за другим підходу - готовність визначається як певний 

стан психічних функцій людини, що є умовою високих результатів під час 

виконання того чи іншого виду діяльності. 

Дослідивши сучасний стан проблеми формування в учнів середнього 

ступеня навчання готовності до екологічної діяльності, ми дійшли висновку, 

що готовність учнів середнього ступеня навчання до екологічної діяльності 

залежить від набуття учнями середнього ступеня навчання екологічних 

знань, практичних умінь та навичок екологічної діяльності, а також здатності 

та бажання включатися у різні види екологічно доцільної діяльності. 

Ефективність процесу формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності залежить від форм та методів, які 

використовуються для формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності. 

Поняття готовність учнів середнього ступеня навчання до екологічної 

діяльність» визначається як особистісне утворення, в якому зінтегровано 

знання про сутність і змістові аспекти екологічної діяльності, емоційно-

ціннісне ставлення до процесу екологічної діяльності, в також застосування 

набутих знань і вмінь у екологічній діяльності, активна участь учнів 

середнього ступеня навчання у екологічній діяльності. 
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РОЗДІЛ II 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН З 

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ НАВЧАННЯ 

ГОТОВНОСТІ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НЕФОРМАЛЬНІЙ 

ОСВІТІ 

 

2.1 Аналіз сучасної практики з формування в учнів середнього 

ступеня навчання готовності до екологічної діяльності у 

неформальній освіті європейських країн 

 

У сучасних умовах розвитку європейські країни, які виходять на 

політичну арену як розвинені країни, повинні мати відповідну систему  

освіти, доступну та якісну для всіх прошарків населення. На нинішньому 

етапі розвитку освітньої системи європейських країн неформальна освіта з 

екологічної діяльності на рівні з формальною освітою має важливе значення 

в освітньому просторі. Відтак, кожна країна має свою систему неформальної  

освіти, в якій можна знайти як спільні так і відмінні риси, зумовлені 

історичним розвитком кожної окремої країни. Досвід європейських країн 

може бути корисним для подальшого використання в українській системі 

позашкільної освіти, тому необхідно проаналізувати систему неформальної 

освіти з формування екологічної діяльності підлітків різних європейських 

країн, розкрити нормативні та організаційні засади формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в 

неформальній освіті Швеції та дослідити та проаналізувати зміст, форми і 

методи формування готовності учнів середнього ступеня навчання до 

екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції. 

Проблема неформальної освіти як складової неперервного навчання 

висвітлена у наукових працях Р. Дейва, П. Девіса, М. Ераута, Х. Коллі, 

К. Куллена, Д. Філда, П. Фордхема, М. Форесті, П. Ходкінсона (2003) та ін.  

Як засвідчив аналіз наукових досліджень з цього питання, розвиток 

неформальної освіти є важливим, закономірним чинником розбудови 
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демократичних процесів у галузі освіти. Її актуальність засвідчують 

нормативні документи міжнародних організацій: ЮНЕСКО, Європейського 

Союзу, ООН, ЄС, Міжнародної організації праці. Меморандум Європейської 

Комісії 2000 року охоплює важливі рекомендації щодо розвитку 

неформальної освіти, яка є важливою складовою  концепції неперервного 

навчання, дає молоді й дорослим змогу набувати знання, уміння й навички, 

виробляти погляди й адаптуватися до постійних змін у соціальному 

середовищі (Меморандум європейської комісії, 2000, с. 10). 

 Неформальна освіта згідно з Міжнародним стандартом класифікації 

освіти, розробленим ЮНЕСКО (International Standard Classification of 

Education, ISCED, 1997) визначається як будь-яка організована систематична 

освітня діяльність, що проводиться поза межами формальної системи для 

забезпечення окремих підгруп населення обраними видами навчання. 

Водночас програми неформальної освіти можуть мати різну тривалість і 

надавати або не надавати сертифікат після завершення навчання. 

За визначенням Лівінгстона (2006) неформальна освіта є навчальною 

діяльністю, зумовленою освітніми потребами, прагненням молоді до 

оволодіння необхідними знаннями чи вміннями, що відбувається за межами 

програм освітніх закладів. Іншими словами, неформальна освіта охоплює все 

навчання поза програмами формальних освітніх закладів.  

Як виявив аналіз наукових джерел, з погляду категорій наміру та 

усвідомлення автори визначають три форми неформальної освіти: 

самоспрямоване навчання, випадкове навчання та усуспільнення. 

Зупинимося детальніше на їх характеристиці. 

Самоспрямоване навчання охоплює елементи наміру й усвідомлення, 

оскільки особа має бажання навчатися ще на початку процесу й усвідомлює, 

що вивчила щось. Наприклад, група студентів самостійно вивчає політичну 

економіку і регулярно зустрічається, щоб обговорити опрацьований матеріал; 

особа вирішує дізнатися більше про певну історичну подію: читає книги, 

знайомиться з архівними документами, дивиться фільми, йде до музею тощо. 
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Випадкове навчання – це навчання, за якого категорії наміру немає, 

набувши досвід, людина розуміє, що певне навчання було (усвідомлення). 

Прикладом можуть бути висновки, які роблять студенти після кількох років 

навчання; людина, що дивиться новини, дізнається про факт, про який не 

знала до того. 

Усуспільнення належить до інтернаціоналізації цінностей, відношення, 

поведінки, вмінь тощо, що відбуваються у повсякденному житті. У 

цьому випадку не існують категорії наміру та усвідомлення (Друзі часто 

грають у певну спортивну гру. Через якийсь час досягають значних 

результатів, не помічаючи, що це був тривалий освітній процес). Зазначимо, 

що хоча усуспільнення відбувається без усвідомлення, ми можемо зрозуміти 

це навчання згодом через процес ретроспективного пізнання, що може бути 

як зовнішнім, так і внутрішнім. Перебуваючи у різних ситуаціях, людина 

може бути змушена визнати, що володіє певними навиками, які є 

результатом усуспільнення (The research on new approaches to lifelong 

learning, 2006, р. 14). 

Проте, визначення поняття “неформальна освіта” може тлумачитися в 

різних країнах по-різному. Так, в країнах Євросоюзу використовується 

термін «неформальна освіта» (non-formal education), в Україні «позашкільна 

освіта», «позакласна освіта», «програми вільного часу» в скандинавських 

країнах, «додаткова освіта» (supplementary education) в Росії, але Радою 

Європи та Європейським Союзом загальноприйнятий термін «неформальна 

освіта». 

З’ясовано, що Європейська неформальна освіта орієнтована в 

основному на підростаюче покоління та характеризується такими поняттями, 

як солідарність, товариськість, колективне навчання та соціальні навички, що 

докорінно відмінне від характеристик формальної освіти, в центрі якої 

знаходяться індивідуальні пізнавальні досягнення.  

За визначенням, прийнятим Європейським центром розвитку 

професійної освіти (Cedefop, 2009) для країн Євросоюзу, неформальне 

навчання – це навчання, засноване на запланованій діяльності, яке явно не 
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визначене як навчання (з точки зору завдань, тривалості навчання, або 

розвитку тих, хто навчається), але яке містить значний навчальний елемент. 

Неформальне навчання є доцільним з точки зору того, хто навчається. 

Зазвичай воно не завершується сертифікацією. 

Неформальна освіта в основному відбувається за межами формальної 

освітньої системи та є добровільною. Вона охоплює широкий спектр 

навчальних напрямів, таких як: молодіжна робота, молодіжні клуби, 

спортивні асоціації, волонтерські служби, професійні види діяльності та 

багато інших видів діяльності, які організовують досвід навчання. 

Неформальна освіта має менш структурований навчальний план та менші 

повноваження у видачі офіційних документів про закінчення навчання, що 

зумовлює її слабку соціальну та фінансову позицію (Manuela du Bois-

Reymond, 2003, p. 11). 

Неформальна освіта в посібнику з неформальної освіти визначається 

таким чином, що може проводитися в спеціалізованому навчальному закладі 

(школа, професійний освітній заклад, університет), в громадському 

позашкільному освітньому закладі (Палац юнацтва, Дім культури, Юнацький 

центр, спортивний клуб), або в закладах третього сектору (заклади 

неурядових організацій) або приватний сектор (робоче місце). Підхід, 

спрямований на того, хто навчається, відповідає навчанню, яке закріплене у 

власному розумінні учня та його життєвій ситуації, є відкритим, який 

підкреслює добровільну участь та внутрішню мотивацію, безкорисність 

знань і критичне мислення. 

Аналіз наукових джерел і офіційних документів з неформальної освіти 

дав змогу авторам (Дорін Фесто, Барбара Хамберстоун) виокремити основні 

твердження, які переконливо доводять, навіщо потрібна неформальна освіта. 

Отже, неформальна освіта потрібна, тому що: 

- вона сприяє навчанню і набуттю важливих та необхідних вмінь 

та навичок, які є важливими в роботі, навчанні, хобі або житті, сприяє 

соціалізації та засвоєнню соціальних навичок, підвищує рівень активної 

участі в суспільстві; 
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- вона збагачує освітнє середовище: додає якостей особистого 

досвіду, критичного відображення в громадському навчанні; 

- вона розширює спектр участі громадян і має побічну дію на 

освітню політику навчальних закладів; 

- є могутнім інструментом соціальної інтеграції; 

- є ефективним методом спілкування та входження в будь-який 

процес (Festeu, D., Humberstone, B., 2006, p. 23 - 24). 

 Одним із завдань розвитку неформальної освіти європейці вбачають в 

її доступності. Неформальна освіта є складовою концепції неперервного 

навчання, яке дає змогу молоді та дорослим придбати і підтримувати на 

належному рівні вміння та компетенції, необхідні для адаптації в середовищі, 

яке зазнає постійних змін. Аналізуючи концепцію еформальної освіти в 

країнах Європи, необхідно зазначити, що всі існуючі концепції можна звести 

до двох основних типів: концепція піклування та концепція розвитку (Leisure 

and Non-formal Education, 2008). 

Дослідження засвідчило, що в країнах Західної Європи домінує 

концепція піклування. Ця система приводить до того, що більша складова 

фінансової допомоги з національного та місцевого бюджету спрямовується 

на потреби молоді та дітям, що мають серйозні проблеми. Саме тому сфера 

неформальної освіти в більшості країн Західної Європи має приватний 

характер: її забезпечують приватні фірми та компанії. 

У країнах Центральної та Східної Європи домінуючою є концепція 

розвитку. Перевага вкладати кошти в інтереси великих груп дітей та молоді є 

очевидна: водночас вирішуються серйозні питання профілактики, таким 

чином реалізується соціально-педагогічна функція неформальної освіти.  

Діяльність ЄС у сфері охорони навколишнього середовища зумовлена 

такими особливостями, як: 

- екологічна компетенція ЄС є спільною з державами-членами; 

- екологічна діяльність ЄС нерозривно пов’язана з іншими 

напрямками європейської інтеґрації (Громадська, Н., Дерега, В., 2009). 
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На сьогодні екологічна діяльність ЄС здійснюється на основі статей 

174 - 176 Договору про ЄС, а також на основі статті 95 цього ж Договору, що 

надає повноваження Євросоюзу за узгодженням екологічного законодавства 

держав-членів із метою підтримання функціонування внутрішнього ринку . 

Нами встановлено, шо неформальна освіта займає особливе місце в 

освітньому середовищі європейських країн. Крім позашкільних закладів, тут 

діють асоціації, фонди і центри неформальної освіти, палаци молоді, 

йорданські сади, молодіжні центри. Наприклад, у Польщі існує 142 центри 

неформальної освіти, що належать до Національної ради позашкільної 

освіти, 42 організації належать до Польської асоціації позашкільної освіти. 

Неформальна освіта дає дітям унікальну змогу розкрити й розвивати свої 

таланти та здібності, формує навички й вміння, забезпечує потреби 

особистості у творчій самореалізації, а також інтелектуальному, духовному, 

фізичному розвитку відповідно до здібностей, талантів і стану здоров’я 

дитини.  

Вважаємо, що основними напрямами діяльності організації 

неформальної освіти в Польщі є такі: 

- співпраця з освітніми закладами через спільні освітні проекти, які 

збагачують форми культурного розвитку; 

- залучення дітей та молоді до різних видів діяльності та волонтерської 

роботи; 

- розвиток системи дитячого самоуправління, підтримка молодіжного 

уряду; 

- організація діяльності інноваційних зимових та літніх таборів далеко 

від дому або в рідному місті; 

-  консультації з питань допомоги молоді та дітям; 

- участь у різноманітних європейських молодіжних програмах, 

присвячених неформальній освіті. 

Варто наголосити на важливості екологічної діяльності молодіжних 

екологічних громадських організацій, які здійснюють виховання екологічно 

свідомої особистості шляхом організації цікавої екологічної роботи з дітьми 
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та молоддю. До таких інституцій належать: Скаутський рух з охорони 

навколишнього середовища, Зелена бригада, Природниче товариство 

«Лелека». Участь молоді в дослідницькій роботі та природоохоронних акціях 

цих організацій – це допомога новому поколінню в усвідомленні себе 

частинкою світу, в якому вони живуть. Екологічна діяльність у громадській 

організації здійснюється для того, щоб кожна дитина могла взяти участь у 

цікавих природоохоронних заходах. 

Встановлено, що найбільш відомими національними громадськими 

екологічними організаціями (рухами), що нині діють на території Польщі, є: 

Польський екологічний клуб, Ліга охорони природи, Федерація зелених, 

Захисники прав тварин та вегетаріанського руху, Польське товариство 

охорони дикої природи тощо.  

Наприклад, польський екологічний клуб (Polski Klub Ekologiczny) є 

найбільшою громадською організацією, що почала діяти на території Польщі 

з 1980 року і нині нараховує понад 4000 осіб. Найбільш активно вона працює 

в Кракові, Познані, Гданську, Вроцлаві, маючи статус некомерційної 

громадської організації. Основна мета її роботи полягає в розвитку та 

системному поліпшенні навколишнього середовища, а також у поширенні 

екологічної освіти серед громадськості. Серед підростаючого покоління 

здійснюється пропаганда того, що якість життя на Землі залежить від 

раціонального використання природних ресурсів і збереження рівноваги між 

навколишнім середовищем і розвитком цивілізації. 

Наступне Ліга охорони природи (Liga Ochrony Przyrody) є найбільш 

давньою екологічною організацією в країні, яку було створено в 1989 році та 

підпорядкувано урядові країни. Її емблемою є зубр з назвою організації. 

Основними підрозділами ліги є клуби та гуртки, що діють у дитячих садках, 

школах, гімназіях та інших установах. Основною метою Ліги Охорони 

природи є проведення освітніх заходів з метою формування у молоді 

дбайливого ставлення до навколишнього середовища, популяризація знань 

про природу та її охорону, заохочення молоді до активних дій, спрямованих 

на організацію роботи з охорони навколишнього середовища, контроль за 
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дотриманням законів із охорони природи і втручання у разі випадків його 

недотримання. Ліга Охорони природи кожного місяця видає журнал під 

назвою «Природа Польщі» для шкільних освітніх закладів країни. У ньому 

розповідається про незвичайний світ тварин, рослин і грибів, порушується 

проблематика охорони природи і навколишнього середовища . 

Фонд «Наша Земля» (Fundacja Nasza Ziemia) – неурядова організація, 

заснована в 1994 році. Від початку свого існування координує в Польщі 

програму «Очищення світу», яка є частиною міжнародного руху охорони 

навколишнього середовища. Мета фонду характеризуються такою, що має 

статус суспільно корисних, таких, що спеціалізуються в галузі екологічної 

освіти та громадськості. Організація, співпрацюючи з урядом, школами, 

бізнесом та телебаченням, цілорічно реалізує програми, спрямовані на захист 

освітнього середовища. 

Однією з найстаріших в Європі є Польська ліга з охорони природи, яку 

було створено у 1920 році. До її складу входить понад 13 тисяч 

місцевих гуртків, у яких беруть участь понад 1 млн. 200 тисяч осіб. Поряд із 

наведеними попередньо видами поширення екологічних знань і екологічного 

виховання людей, Ліга значну увагу приділяє видавницькій діяльності. Вона 

публікує щомісячник «Польська природа», а також видає за рік близько 35 

публікацій тиражем 5 млн. примірників (Молоков, Д., 2013, c.104). 

Здійснивши аналіз діяльності екологічної діяльності громадських 

організацій Польщі, дійшли висновку, що їх діяльність спрямована на 

забезпечення охорони навколишнього середовища і створення умов, 

необхідних для формування у підлітків бережливого ставлення до природи 

шляхом підвищення рівня екологічної освіти. Поглиблення екологічного 

виховання підростаючого покоління, зміна ставлення людей до 

навколишнього середовища, довкілля, природи та особистого здоров’я, 

підвищення відповідальності за майбутній розвиток людства і планети 

загалом є головним завданням діяльності громадських екологічних 

організацій. 
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У Чеській республіці неформальна освіта здійснюється поза 

формальною системою освіти. Йдеться про організований освітній процес 

поза межами встановленої офіційної шкільної системи. Таке навчання є 

добровільним; його організаторами виступають об’єднання дітей і молоді, 

шкільні організації освіти за інтересами – в першу чергу, центри вільного 

часу, освітні агентства, клуби, організації культури тощо. Метою державної 

політики у сфері неформальної освіти Чехії є підтримка навчання впродовж 

усього життя як одного з чинниківів конкурентоспроможності країни. На 

європейському рівні діє Паспорт молоді – офіційний сертифікат, який 

засвідчує участь молодої людини в міжнародних освітніх заходах, де вона 

розширює певні свої знання. Паспорт молоді є першим офіційним 

документом, що діє на території всього Євросоюзу і підтверджує результати 

неформальної освіти.  

Екологічна освіта в Чеській Республіці слідує за освітою сталого 

розвитку, яка першочергово почала поширюватися до інших головних 

завдань сталого розвитку соціальної та економічної сфер життя з 1990 року у 

відповідь на проект організації ЮНЕСКО, який організовувався в той час. Це 

поняття екологічної освіти було підтверджене великими проектами шляхом 

діяльності шкіл та вчительських об’єднань із екологічної діяльності, 

наприклад, Клуб екологічної освіти, заснований в 1995 році. Проект “Зелений 

міст”, який функціонує на кошти ЄС, зосереджений на навчанні експертів із 

відновлюваних джерел енергії. 14 середніх шкіл з різних частин країни брали 

участь у цьому проекті.  

Позитивним є те, що екологічне навчання в школі фінансується 

пільгами позанавчальної програми – екологічними навчальними центрами, 

які забезпечують неформальне навчання дітей, молоді та дорослих. 

Той факт, що екологічна освіта має поширюватися у навчанні сталого 

розвитку затверджено в статті 123/98 «право на інформацію про навколишнє 

середовище», в якій йдеться, що Міністерство Освіти, Молоді та Спорту є 

відповідальним за включення екологічної освіти в якості сталого розвитку до 

навчальної програми та підтримує подальше навчання вчителів в галузі 
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захисту навколишнього середовища та сталого розвитку. 

Водночас Міністерство навколишнього середовища Чеської Республіки 

відповідає за організацію дозвілля, спрямованого на збереження довкілля й 

утвердження здорового способу життя. Зокрема за участю організації NNO 

проводяться природоохоронні заходи загальнонаціонального спрямування, 

зокрема, такі як День Землі, Європейський день без автомобілів, День лісу 

тощо. 

Для підлітків в Чеській Республіці організовуються екологічні 

конференції, на яких учасники презентують власні проекти, присвячені 

різноманітним проблемам захисту навколишнього середовища та сталого 

розвитку. 

Так, проект Еко-школа є міжнародним проектом в галузі екологічної 

діяльності школярів, який відбувається не лише в Чехії, але й в 52 країнах 

світу за участю більш ніж 25 тис. школярів (Informal country report. Czech 

Republic.). 

Одним із переконливих прикладів надання неформальної освіти в Чехії 

є дитячий і молодіжний фестиваль «Бамбіріада», організатором якого є 

Чеська Рада в справах дітей та молоді. Підтримує також цей проект 

Міністерство освіти, Міністерство оборони та Армія Чеської Республіки. 

Генеральним партнером є велика страхова компанія Generali, а медіальні 

партнери – чеське телебачення та радіо. Лейтмотив заходу – соціальна 

програма  за межами школи. Головна мета заходу – допомогти дітям вибрати 

заняття та об’єднання, які б вони хотіли регулярно відвідувати у вільний від 

занять час. Театральна та музична самодіяльність, спорт, комп’ютерні ігри, 

заняття рукоділлям, туристичні та скаутські відділення, знайомство з 

воєнною справою – далеко не всі види діяльності, якими можуть займатися 

діти. У дітей та молоді є можливість побувати в індіанському селищі, 

зазирнути в кам’яне століття, проїхатися на коні, зайнятися керамікою або 

малюнком на склі (Молоков, Д., 2013).  

На основі зазначеного, робимо висновок, що позакласна робота посідає 

важливе місце у формуванні екологічної культури чеських школярів, 
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оскільки забезпечує неперервність екологічної освіти та має безперечні 

прерогативи в екологічній діяльності порівняно з навчанням у класі. 

Позакласна екологічна діяльність, що характерезується добровільністю та не 

регламентується академічними вимогами, викликає в учнів зацікавленість до 

навчання й бажання поглиблювати набуті знання. 

До позашкільних закладів, які займаються екологічною діяльністю та 

вихованням школярів у Великій Британії, належать музеї, бібліотеки, 

зоопарки, національні парки, різноманітні молодіжні організації, товариства 

охорони навколишнього середовища та інші громадські й державні установи. 

Освітні програми у цих закладах розробляються відповідно до академічних 

вимог національного навчального плану (National Curriculum). Організації 

охорони навколишнього середовища приділяють значну увагу поширенню 

екологічних знань серед населення. Освітня діяльність займає чільне місце в 

роботі Британського екологічного товариства, Національного тресту, Ради з 

питань охорони англійської сільської місцевості, Британського тресту 

орнітології та інших. 

Позитивним є те, що молодіжні організації відіграють значну роль у 

позакласній екологічній діяльності країни. Серед них особливо варто 

зазначити організацію скаутів, яку було засновано в 1907 році британським 

військовим Р. Бейден-Пауелом, а рік по тому ним було видано книжку 

«Скаутинг для хлопців», у якій було сформульовано основні принципи 

скаутського руху. Організація розробила і впроваджує власну програму 

виховання, що передбачає залучення учнів до практичної природоохоронної 

діяльності. Навчити молодь гуманному ставленню до навколишнього 

середовища й всього живого є пріоритетним завданням подібних організацій. 

Виховання скаута означає постійний контакт із природою, яка є не лише 

об’єктом вивчення, але й засобом освітнього процесу (Марченко, Г. 2005, c. 

104). 

Вивчення зазначеного питання переконливо доводить, що музеї та 

художні галереї теж мають визначальне значення в неформальній екологічній 

діяльності підлітків. Вони мають велику базу для навчання та пропонують 
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можливість взаємодії з реальними речами – картинами, скульптурами та 

садовими інструментами. Музей Науки та Виробництва в Манчестері та  

Музей Нотінгема організовують літні школи для молоді, де поряд із 

навчанням грамоти та письма організовується також екологічне виховання 

дітей, залучаючи їх до екологічної діяльності шляхом прикрашання території 

музею, будуючи скульптури навколо музею з природних матеріалів. Музеї 

Британії організовують також різноманітні подорожі, наприклад, подорож на 

паровій машині або літаку), які відображають різні періоди в історії Британії 

або будують паровозне депо часів залізного віку (Clarke, A., Dodd, J. 2002). 

Наприклад, музей В. Вордсворта, розташований на території 

національного парку Лейк-Дистрикт, пропонує навчальні курси для різних 

вікових груп учнівської молоді з історії, англійської мови та літератури, 

одним із завдань яких є екологічне виховання. Згідно з програмою курсів 

музей організовує різноманітні заходи, а саме: лекції, прогулянки, бесіди, 

екскурсії (Education. Dove Cottage, the Wordsworth Museum and Art Gallery). 

У країні функціонують також літні табори та інші позашкільні освітні 

центри, провідним завданням яких є освітній і культурний розвиток дитини. 

Вони приділяють також значну увагу формуванню екологічної культури 

учнівської молоді, привчають школярів до практичної діяльності щодо 

захисту довкілля, їх освітні програми «допомагають зрозуміти, цінувати й 

піклуватися  про навколишнє середовище» (Institute of Outdoor Learning). 

Впродовж багатьох років у Великій Британії успішно діє програма для 

дітей і дорослих «Подорожуй з нами». Кілька разів на рік у центрі 

організовуються невеликі подорожі та прогулянки на природу, в замки, музеї, 

тури до Франції (Безпалько, О., 2006). 

Дослідження окремої проблеми засвідчило, що у багатьох містах 

Швейцарії діють «робінзоновські ігрові майданчики», де діти під 

керівництвом дорослих будують хатинки, майструють, організовують 

спортивні ігри з перешкодами тощо. «Дитячі майданчики» та аналогічні 

проекти активно впроваджуються і в інших громадах Європи та США. 
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Результатом таких проектів є нові парки та ігрові майданчики, місцеві клуби 

та консультативні пункти для підлітків (Безпалько, О., 2006). 

Зміст екологічної освіти та екологічної діяльності у Німеччині 

розробляється відповідно до сучасних підходів розуміння як проблеми 

навколишнього середовища, так і актуальних завдань підготовки 

підростаючого покоління до життя. Німецькі педагоги віддають перевагу 

таким методам екологічної діяльності, як: рольові ігри, соціологічні драми, 

пантоміми та інші творчі завдання, які направлені на розвиток емоційної 

сфери молоді та розвивають критичне мислення та вміння вирішувати 

проблеми природозахисного характеру.  

Встановлено, що більш значний вплив на емоційно-вольову сферу 

особистості дитини мають такі методи неформальної екологічної освіти, як: 

екскурсії, польові практикуми, вечори, вікторини, рольові ігри, практична 

діяльність з охорони рослин та тварин, благоустрій та озеленення шкільного 

двору, території селища, міського району тощо, переважно у мікрорайоні 

проживання школяра, польові практикуми, що формують у підлітків 

відповідальне ставлення до природи (Марченко, Г., 2012). 

Як зазначає О. Шульженко, в Німеччині існують природні школи, де 

основою екологічної освіти виступає так звана педагогіка переживань 

(Erlebnispädagogik), яка сприяє адекватному «баченню» себе у 

навколишньому середовищі та правильному сприйняттю природного світу. 

Чуттєве сприйняття і розуміння природи, як частини свого єства, допомагає 

любити її як самого себе і додавати максимум зусиль для охорони і 

процвітання всього живого. «Педагогіка переживань» є ефективною завдяки 

використанню веселих і цікавих ігор, що вигідно відрізняє її від методів 

традиційної школи та багатьох екологічних центрів. 

У межахах «педагогіки переживань» використовується, і так звана, 

лісова педагогіка (Waldpädagogik), заснована на стосунках між лісом, 

людиною і навколишнім середовищем, а також на інформації про економічне 

використання лісових багатств. Лісові молодіжні центри Баварського 

державного лісогосподарського управління у містах Хоенау (національний 
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парк «Баварський ліс») і Лауенштейн (природний парк «Франкенвальд») 

можуть послугувати переконливим прикладом втілення лісової педагогіки. 

Вони передбачені, головним чином, для школярів, іноді використовуються як 

шкільні туристичні бази. Ці заклади не можна назвати школами, вони 

працюють без навчальних програм, лекцій та інших форм, характерних для 

шкільного навчання (Шульженко, А., 2003, c. 94 - 97). 

У Німеччині діє також екологічний проект «Сільська ластівка», який 

проводиться спільно з Російською Федерацією.  Німецькі та російські 

школярі на Байкалі та Боденському озерах вчаться берегти живу природу, і, 

обмінюючись досвідом і враженнями, беруть участь у практичній роботі 

щодо збереження біологічного виду «Сільська ластівка». Мета проекту 

зосереджена на: 

- залученні уваги дітей до проблем світу пернатих і охорони природи 

шляхом вивчення та спостереження за життям сільської ластівки; 

- пропаганді спостережень за життям птахів в природних умовах як 

одного із видів відпочинку;  

- залучення дітей до практичних занять у природі, виявлення реальної 

допомоги сільським ластівкам; 

- сприяння комунікації дітей із Німеччини та Бурятії, обмін досвідом 

між ними у спостереженнях за світом птахів. 

Підліткам у віці 10 – 14 років із 10 сільських шкіл Республіки Бурятія 

під керівництвом місцевих координаторів (БДЦ «Грань») збирають 

інформацію про особливості певного виду птахів, активно спостерігають за 

життям ластівок у природних умовах, беруть участь у екскурсіях і святах, 

ведуть щоденники спостережень, активні у творчих конкурсах і багатьох 

інших заходах. У Німеччині учні спостерігають за ластівками на 

Боденському озері за підтримки дорослих із GNF та BUND (Спілка охорони 

природи Німеччини) (Современные молодежные организации Германии).  

Молодіжні організації екологічної спрямованості залучають школярів 

до посильної участі у реалізації природоохоронних програм, спрямованих на 

практичне вирішення екологічних проблем, наприклад, таких як дослідження 
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сезонних міграцій птахів і фенологічних явищ життя рослин, виявлення 

ландшафтів, що знаходяться під загрозою руйнування, обстеження 

забруднених водоймищ, спостереження за дотриманням законів, що 

регулюють полювання, проведення кампаній з економії електроенергії, 

організації протестів проти будівництва атомних електростанцій, 

просвітницька робота серед населення, читання лекцій, організація виставок 

тощо. Засоби масової інформації, радіо, телебачення, кінотеатри, преса, 

місцеві та федеральні органи влади всебічно сприяють розповсюдженню 

екологічних знань та реалізації екологічних програм.  

Французькі дослідники (Б. Бло, П. Ферран, Р. Карра, Л. Поше та інші) 

обґрунтовує систему «навколишнього середовища» та «виховного 

суспільства» як цілісну виховну систему, яка охоплює широке коло 

компонентів: фізичної та соціальної, міської та сільської, естетичної та 

утилітарної, природної та технологічної. Вони розглядають школу як 

динамічний чинник формування у дитини певного світогляду у ставленні до 

навколишнього світу. Відтак, проблеми навколишнього середовища 

активізують шкільну та позашкільну виховну діяльність, де гармонічно 

можуть поєднуватися і педагогічні, і громадянські аспекти цієї роботи 

(Червонецкий, В., 1992). 

Важливим на нашу думку є те, що виховання дітей у сучасній Франції 

розглядається як колективна відповідальність держави, державних органів 

управління, органів місцевого самоврядування, громадських організацій. 19 

липня 1998 р. Міністерство національної освіти видало спеціальний указ про 

організацію вільного часу дітей, який передбачає підписання проектів на 

міському рівні (BOEN), що регламентують організацію позашкільної та 

позакласної діяльності дітей територіальними співтовариствами. Так, 

найбільшим і новаторським інтегрованим освітнім і виховним центром стало 

містечко Віллет, основна мета діяльності якого – сприяти розумінню 

науково-технічних процесів, зробити доступними наукові знання, необхідні 

для подальшої самореалізації в житті, сприяти соціальній адаптації 

підростаючих поколінь до вимог сучасного світу через набуття необхідних 
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соціальних якостей і компетентностей (Взаємодія школи та соціального 

середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції). 

Широкого застосування у Франції набули «лісові класи» («classes de 

forest»), що проходять у формі екскурсій у ліс, парк, на берег річки чи то 

моря, до зоопарку або музеїв. Під час таких заходів діти безпосередньо 

знайомляться з природним різноманіттям, притаманним тій місцевості, тому 

регіону, де вони мешкають. Музеї ж та зоопарки дають змогу вивчати видові 

та родові особливості тварин і рослин інших регіонів та країн світу. Особлива 

увага вихованців звертається на чинники антропогенного впливу, від яких 

потерпає безпосередньо Франція та інші країни світу (насамперед, різні види 

забруднень, зниження якості природного довкілля, стрімке зростання 

урбаністичних процесів тощо). 

Усі ці заходи спрямовані на формування екологічно свідомого 

громадянина, який добре обізнаний з проблемами навколишнього 

середовища і готовий взяти активну участь в їхньому вирішенні. 

Наступний аспект аналізу – Нідерланди, що є децентралізованою 

країною, в якій держава не має активної ролі у ставленні до сфери 

неформальної освіти. Більшість закладів неформальної освіти є приватними. 

Державна влада веде активну політику лише у ставленні до проблемних дітей 

та молоді. Прикладом спеціалізованих закладів неформальної освіти є 

розширені школи (іноді їх називають суспільними школами). Такі заклади 

почали створюватися в 1996 році, до 2008 року їх кількість становила тисячу. 

Специфіку таких закладів визначає інтеграція в одному приміщенні школи з 

іншими організаціями (в основному дитячими): денних центрів, дитячих 

закладів охорони здоров’я, бібліотеками, суспільними центрами, 

позашкільними  клубами, спортивними секціями, молодіжними центрами. 

Переконливим прикладом слугує організація сфери неформальної 

освіти в селі Хільваренбек. Окрім загальноосвітніх шкіл, тут можуть діяти 

культурний центр, у якому орендуються приміщення для занять, два 

відкритих молодіжних клуба, біля 20 спортивних секцій, клуб скаутів, чотири 



96  

театральні групи, дитяча ферма, три кінні клуби, шість хорів (Молоков, Д., 

2013). 

Уже впродовж двох років Нідерландами курсує екологічний автобус, в 

якому представлена екологічна виставка. Ця виставка була організована 

приватною організацією освіти в галузі навколишнього середовища. 

Виставка включає 40 великих фотознімків, модель експериментального 

будинку з сонячним опаленням, автомобіль у мініатюрі, який керується 

сонячною енергією. У комплексі розміщено різноманітні матеріали, які 

містять багатоаспектну інформацію про навколишнє середовище, особливо у 

сфері енергетичних проблем. Виставку відвідують учні середніх шкіл, 

домогосподарки, працююча молодь, вечорами організовується показ фільмів. 

Окрім інформації, яку надають приватні електричні компанії, виставка є 

цінним джерелом пізнання шляхів вирішення енергетичних проблем 

(Митрюшкин К., Шапошников Л., 1980, c. 84). 

Вважаємо, що активний розвиток екологічної освіти у Скандинавських 

країнах розпочався з утворенням Кооперації діяльності з питань культури. 

Основою планування всієї роботи з освіти в галузі навколишнього  

середовища став норвезький проект, у якому визначено мету екологічної 

освіти: учні мають поважати і цінувати життя в усіх його проявах; розуміти 

залежність людини від навколишнього середовища і природних ресурсів; 

мати чітку уяву про проблеми природи сьогодення; знати права і обов’язки 

кожного громадянина і всього суспільства загалом до навколишнього 

середовища; набувати знання, уміння і навички, щоб робити посильний 

внесок у вирішенні проблеми охорони природи. 

У Норвегії і Фінляндії велику увагу звертають на екологічне навчання 

дітей молодшого шкільного віку. Наприклад, у Норвегії більшу частину часу 

відводять для спостережень за явищами природи у різні пори року як на 

відкритому повітрі, так і в приміщенні, а також для проведення одноденних 

екскурсій. Працівники дитячих садків здобувають спеціальну підготовку, 

вивчають екологію, навколишнє природне середовище і ресурси. Під час 

польових занять вихованці дитячих садків набувають знання про фотосинтез, 
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взаємозв’язки між рослинами і тваринами, енергію, харчові ланцюги, 

кругообіг речовин у природі і роль людини в навколишньому середовищі. 

У Фінляндії систематичну дошкільну освіту з питань навколишнього 

середовища діти здобувають у спеціальних центрах, де відбуваються заняття 

одного дня. Програма занять передбачає вивчення предметів і явищ 

навколишнього середовища, зокрема: відомості про рослини, тварин, людей, 

кругообіг води у природі, зміни пір року, охорону довкілля. Вихователі 

використовують різні методи навчання, проводять екскурсії в природу, 

застосовують ділові та імітаційні ігри, заохочують творчу діяльність дітей 

(Швед, М., 2003, с. 172- 173). 

В 20-роках ХХ століття з’явились перші проекти моделі общинних, 

«цілісних», «відкритих» шкіл, навчально-виховних центрів, виховного 

середовища у практиці роботи Великобританії, США та інших країн. На 

відміну від традиційних моделей шкіл, модель «общинної школи» перш за 

все характеризувалася веденням системи неформального, «відкритого 

навчання». Замість традиційних класів – майданчики, зали, різноманітні 

куточки для колективних та індивідуальних занять, гнучкий розклад, 

доступність планів та програм, колективне планування діяльності вчителя та 

учнів. У своїй більшості общинні школи – це, в першу чергу, початкові, 

виконуючи роль багатофункціонального общинного центру, з яким 

інтегровані інші навчальні заклади, центри дозвілля (Червонецкий, В., 1992, 

с. 33). 

Відкрита система общинної школи дає змогу забезпечити співпрацю 

школярів і дорослих у вирішенні актуальних проблем місцевої общини. Ця 

система успішно діє і в наш час та застосовується у неформальній 

екологічній діяльності європейських країн. Так сучасна норвезька школа  

Брічхелл стала центром вирішення актуальних для ближнього оточення 

екологічних проблем. Тут мешканці общини збирають різні види відходів 

(пластикові відходи, старі прилади та інструменти), щоб попередити їх 

спалення на відкритій місцевості. Зібране складається спільними зусиллями 

на горище приміщення школи. Потім меру міста направляється послання з 



98  

проханням прислати вантажівку, і відходи вивозяться. Ця община є 

ініціатором боротьби з фосфатними пральними порошками, які забруднюють 

навколишнє середовище. Агітація і пропаганда будь-якими способами є 

шляхом вирішення школою означеної проблеми (Парфилова, Г., 2003, с. 12 – 

13).  

У Фінляндії діють також школи природи, які можуть бути як 

складовою формального навчання на всіх рівнях від дитячого садка до 

університету або можуть бути як заклади неформальної діяльності. 

Діяльність школи – необмежена місцем і може організовуватися 

організаціями, муніципальною владою або приватним сектором у «школах 

природи» або в «школах довкілля». Про це йдеться у нових національних 

критеріях із шкіл природи та дозвілля, прийнятих на засіданні Спілки шкіл 

природи та довкілля у березні 2008 року, що персонал у таких закладах 

працює постійно. Проте, школи природи зазвичай охоплюють лише 

початкову та середню освіту. Один або два викладачі розподіляють обов’язки 

у навчанні природознавства та, крім навчання цього предмету, вони 

працюють у школах природи. Фінські школи природи не мають власних 

учнів. Учні з сусідніх шкіл відвідують ці заклади в шкільні години. 

Фінансуються школи природи місцевою владою таким чином як і початкові 

та середні школи. Головна мета навчання в таких школах зосереджена на 

знаннях природи, вправ на природі, здобуття інформації про природу та 

навичок навчання. Учні є активними учасниками (суб’єктами) процесу 

навчання і навчаються, діючи практично. Вони отримують інформацію через 

свої власні почуття за допомогою розслідування, подорожі і грі, і вирішення 

проблем відповідають їх власному  віку (Jeronen, E., Jeronen, J. & Raustia, H., 

2009, p. 4). 

Різні організації співпрацюють зі школою у галузі екологічного 

навчання. Організації беруть участь у плануванні короткострокових курсів, 

проектів, спеціальних тематичних днів, змагань, робочих вечірок і таборів зі 

стійкого розвитку. Вони можуть проводитися як у навчальний час, так і 

позанавчальний. Наприклад, Ліга природи є відповідальною за позашкільні 
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екологічні клуби у багатьох школах і Фінська асоціація з Рекреаційного 

спорту та Позашкільної Діяльності організовує серії природних стежок для 

дошкільнят, учнів початкової та середньої школи та молоді (Liga Ochorony 

Przyrody p. 21). 

Отже, проаналізований досвід європейських країн у галузі 

неформальної екологічної діяльності засвідчив, що формуванню готовності 

підростаючого покоління до екологічної діяльності приділяється значна увага 

як на державному рівні, так і у межах приватного сектору.  

Необхідно зазначити також, що вивчення досвіду романських (Франція, 

Велика Британія, Німеччина), скандинавських (Фінляндія, Норвегія) та 

пострадянських (Чехія, Польща) країн доводить, що ці країни мають багато 

спільних і відмінних рис у формуванні готовності підлітків до екологічної 

діяльності. Незважаючи на це, спільною ознакою в організації неформальної 

екологічної діяльності цих країн є розуміння необхідності співпраці 

проблематиці неформальної освіти між державою, приватним сектором і 

громадянським суспільством.  

У різних європейських країнах існують відмінності у стані організації 

неформальної освіти. Так, у деяких країнах неформальна освіта 

організовується та фінансується Міністерством освіти, в інших випадках 

схожі організації перебувають у сфері управління муніципалітетів. У деяких 

країнах (Нідерланди, Швеція, Данія) законом установлюються «рівні права» 

для формальної та неформальної освіти, що на практиці не завжди означає 

рівні фінансові права, але в усіх, без винятку, країнах існує думка, що 

неформальна освіта є обов’язковою ланкою між школою і реальним життям. 

Як засвідчили дані щодо розвитку неформальної освіти, доцільно 

перейти до вивчення та узагальнення досвіду Швеції з формування 

готовності підлітків до екологічної діяльності шляхом неформальної освіти, 

який може бути використаний у процесі удосконалення системи 

позашкільної освіти в Україні. Саме в Швеції, країні з розвинутою 

інфраструктурою, створені сприятливі умови для формування в учнів 
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середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в 

неформальній освіті. 

 

2.2 Нормативні та організаційні засади формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності у 

неформальній освіті Швеції 

 

Теоретичний аналіз наукових джерел, нормативно-правових 

документів та практика дослідження довели, що Швеція за роки свого 

розвитку як незалежна європейська держава здобула значний досвід за 

рівнем розвитку освіти, а нині вона має одну з кращих у світі систем освіти, 

зокрема в сфері неформальної екологічної освіти. Цей досвід є доволі 

вагомим для України, оскільки освітня система Швеції мала теж аналогічні 

проблеми в системі освіти.  

У науковій літературі та нормативно-правових документах ЄС поняття 

«неформальна освіта» має широке синонімічне значення: це і позашкільна 

освіта, і післяшкільний догляд, і дозвілля. Але в офіційних документах 

(ЮНЕСКО, Ради Європи, ЄС), зокрема в документі Меморандум освіти 

міжнародних організацій та інститутів неформальна освіта визначається як 

складова освіти впродовж життя, яка доповнює формальну освіту, і не 

потребує офіційної акредитації (Baltic 21. «HAGA Declaration»., 2000, p. 181). 

Оскільки Швеція входить до Європейського Союзу, то це і зумовлює 

спільну для всіх країн нормативно-правову базу. Вважається, що важливим 

документом щодо розвитку позашкільної освіти учнів в Швеції є позашкільні 

заклади освіти для дітей, які живуть у малозабезпечених регіонах. 

Важливість цього документа зумовлена тим, що в ньому подається чітке 

визначення сутності дефініції «позашкільна освіта», яке прийняли 23 

європейські країни в тому числі й Швеція (Eurofound, 2007). 

Основним документом, який стосується дітей та їх прав на життя, 

навчання, здоров’я та інших сфер сприятливого розвитку, є Конвенція про 
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права дитини, що є визнаною майже всіма країнами світу, в тому числі й 

Швецією. 

Варто зазначити, що відповідно до Конвенції про права дитини в 

Швеції дитиною вважається особа віком до 18 років, особи віком від 18 до 26 

років - молоддю, а повноліття настає у віці 18 років. Такий розподіл за віком 

закріплено законодавством Швеції (Convention on the Rights of Child, 2009). 

Наступний документ, у якому йдеться про неформальну освіту учнів, є 

«Конвенція про права дитини», опублікована в Женеві ООН в 2009 році, яка 

безпосередньо стосується і Швеції як країни учасника. У цьому документі 

зазначається, що країни-учасники повинні повідомляти дітей на міському та 

національному рівнях про всі аспекти навчальної політики, крім школи, 

інформальні та неформальні можливості навчання. У документі йдеться 

також про те, що каїни-учасники мають підтримувати розвиток незалежних 

студентських організацій, які можуть допомогти дітям брати участь у системі 

навчання. 

Сталий розвиток суспільства, взаємозв’язок людини і навколишнього 

середовища, а також їх існування є важливою складовою освітнього процесу 

в Швеції, як формального так і неформального. У кожному навчальному 

предметі провідним завданням є сталий, екологічно-збалансований розвиток 

суспільства, який нерозривно пов'язаний з усіма напрямами освітнього 

процесу. 

Згідно з рекомендаціями щодо виконання навчального плану швецьких 

освітніх обов’язкових закладів, дошкільного класу та дозвіллєвих центрів 

2011 року (Curriculum for the compulsory school compulsory school, preschool 

class and the leisure-time centre, 2011) для формування в учнів середнього 

ступеня навчання готовності до екологічної діяльності нами було 

виокремлено наступні обов’язкові загальноосвітні предмети: 1) ключові 

предмети (Core Subjects): мистецтво, англійська мова, шведська мова 

домоведення, фізичне виховання, народні ремесла, природничі науки: 

біологія, хімія, фізика та технології, дім та споживання; 2) базові предмети 
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(Foundation Subjects): математика, сучасна мова, музика, історія, релігія та 

громадянознавство. 

Розглянемо докладніше роль деяких предметів у формуванні в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності. 

У навчальному плані швецьких освітніх обов’язкових закладів, 

дошкільного класу та дозвіллєвих центрів зазначається також, що екологічна 

діяльність проводиться і на уроках біології. Обізнаність із природою та 

знання про будову людини забезпечує особистість засобами, які 

відображають її власний добробут, а також роблять значний внесок у сталий 

розвиток (Curriculum for the compulsory school, preschool class and leisure-time 

centre, 2011, p. 150).  

Оскільки умови життя на землі є унікальними, змінними і вразливими, 

тому обов’язок усіх людей на землі використовувати її ресурси таким чином, 

щоб сприяти сталому розвитку суспільства. Так, зокрема, навчання географії 

має за мету забезпечити учнів знаннями про взаємозв’язок між людьми, а їх 

найближче оточення дає початок багатьом живим навколишнім 

середовищам. Географія дає нам знання про ці середовища може зробити 

значний внесок у розуміння умов існування людей. Повідними завданнями 

навчання учнів на уроках географії є дослідження й аналіз взаємодії між 

людьми, суспільством і природою у різних частинах світу, з’ясувати способи 

вирішення різних проблем, які стосуються навколишнього середовища та 

його розвитку. Ці проблеми засновані на умовиводах із питань етики та 

сталого розвитку суспільства (Curriculum for the compulsory school, preschool 

class and leisure-time centre, 2011, p. 150 – 151).  

Дім є життєвоважливим для кожної людини. Побут та звички 

впливають не лише на благополуччя та соціальний розвиток людини, а й 

всього суспільства та природи зокрема. Опанування побутових навичок та 

домашня праця є не лише могутнім інструментом створення та 

функціонування повсякденного життя, але й потужним інструментом для 

прийнятті повсякденних рішень як споживачів, які піклуються про своє 

здоров’я, фінанси та навколишнє середовище. Вивчення зазначеного 
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предмету сприяє активізації мислення, чуттєвого досвіду та діяльності і, як 

наслідок, розвиває в учнів здібності брати ініціативу в свої руки та розвиває 

креативність при приготуванні їжі або виконанні домашніх обов’язків. 

По завершенню вивчення предмета «Дім та споживання» кожен 

старшокласник повинен продемонструвати такі результати навчання:  

- використовувати набуті знання та вміння для приготування їжі 

залежно від ситуації; 

- управляти та вирішувати практичні домашні ситуації; 

- оцінювати варіанти вибору та власну діяльність як споживача з 

точки зору сталого розвитку (Curriculum for the compulsory school, preschool 

class and leisure-time centre, 2011, p. 43). 

Останній пункт зазначених више результатів навчання вказує на 

формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної 

діяльності. 

Досліджуючи проблему формування в учнів середнього ступеня 

навчання готовності до екологічної діяльності, варто звертути увпгу на 

Шведську національну дослідницьку програму «Зміни у відпочинку на 

природі: пейзажі, досвід, планування та розвиток». Ця програма розроблена з 

метою надання грунтовних знань про відпочинок та пророді та еко-туризм в 

Швеції. У шведській національній дослідницькій програмі змістовно 

представлені традиції концепції Friluftsliv та вільного доступу до природи, 

які глибоко вкорінилися у свідомості шведів (Friluftsliv i förändring, 2006). 

Основною метою цієї програми є представлення динаміки розвитку 

відпочинку на природі та екотуризму у Швеції, яка використовується як 

наукова база для майбутнії досліджень та моніторингу якості цих досліджень 

у даній галузі.  

Важливим є також встановлення тісних зв’язків з зацікавленими 

сторонами, включаючи національну, обласну та місцеву владу та організації 

в галузі відпочинку на природі та управління природними ресурсами. 
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Акцентуючи увагу на природо збереженні, відпочинку на природі та 

екотуризму, шведська дослідницька національна програма виділяє 4 

екостратегії: 

1) екостратегія «збереження» («замороження») – це особливий тип 

ландшафту, який знаходиться осторонь від живої природи. Яскравим 

прикладом екостатерії «збереження» є музей; 

2) екостратегія, пов’язана з домінуванням активних видів 

діяльності. Спеціальна місцевість, обладнання та організація активних видів 

діяльності надаються; 

3) екостратегія, пов’язана з активною адаптацією. Під пасивною 

адаптацією розуміється дослідження краєвиду або культурних пам’яток на 

природі, топографії або пір року. Активна екостратегія передбачає 

використання ландшафту за призначенням: охота, рибалка, розведення 

багаття і т.д.; 

4) екостратегія, пов’язана з пасивною адаптацією. У випадку 

пасивної адаптація перевага надається таким видам діяльності, як: 

прогулянки на природі, бігу на лижах, спостерігання за птахами, пошук 

квітів і т. д. проводяться на привабливій для особи місцевості. Всі ці види 

діяльності розглядаються як пасивні розваги і ототожнюються з музеєм 

(Friluftsliv i Förändring, 2010). 

Оскільки життя майбутніх поколінь залежить від збереження довкілля 

сьогодні, тому в швецькому суспільстві значна увага приділяється основному 

принципу сталого розвитку, який полягає в тому, що покоління має жити та 

діяти для майбутніх поколінь максимально збалансовано. Саме цей принцип 

став способом життя шведів у всіх сферах, зокрема і освіті. 

Освіта на всіх рівнях і у всіх формах – це один із найпотужніших 

інструментів, який ми маємо задля здійснення змін, що є необхідними для 

сталого розвитку. Тому в грудні 2002 року Генеральна Асамблея Об’єднаних 

Націй, Резолюцією 57/254, проголосили Десятиліття Освіти для Сталого 

Розвитку (2005-2014). Ця організація взяла на себе провідну роль, щоб 

допомагати керувати, координувати та задокументувати діяльність із питання 
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сталого розвитку в усьому світі. Ця публікація є важливою спробою 

впровадження Десятиліття: це міжнародний симпозіум «Роль навчання дітей 

сталому розвитку». Основу такої освіти складають дві стадії – перша 

засновується на навчанні та розвитку впродовж життя і друга – на тому, який 

внесок буде зроблено в розбудову сталого суспільства.   

Головними завданнями цієї програми є: впровадження та поліпшення 

якості освіт, яка має бути спрямована на розподіл знань, навичок, якостей і 

перспектив протягом життєвого часу навчання, щоб заохочувати до сталого 

життя; переорієнтація навчальних програм - переосмислення і повторення 

навчання від дитячого садка до університету, щоб наголосити на розвитку 

знань, навичок, перспектив та якостей, які відносяться до сталого розвитку; 

побудова громадського розуміння та пізнання. Досягнення цілей сталого 

розвитку потребує широкого суспільного навчання та відповідальних засобів 

інформації, створених заохочувати та проінформованих та активних 

громадян; створення практичного навчання. Всі сектори трудових ресурсів 

мають озброювати знаннями та навичками для прийняття рішень для сталого 

розвитку суспільства (The Swedish Higher Education Act, 2013). Згідно з цим 

документом, одним із завдань державної політики з неформальної освіти 

Швеції є освіта сталого розвитку, тобто гармонійний розвиток людини та 

природи, а також сприятливі умови для екологічної освіти дітей засобами 

7Rs: зменшувати (reduce), використати знову (reuse), відремонтувати (repair), 

поважати (respect), перероблювати (recycle), відображати (reflect) та 

переплавляти (remelt). 

Необхідно окремо закцентувати увагу на документі Стратегія ЕЄК 

ООН для освіти в інтересах сталого розвитку. Автори стратегії наголошують 

на тому, що освіта є не лише одним правом людини, а також є однією з 

передумов для досягнення сталого розвитку. Стратегія має за мету 

включення освіти сталого розвитку в систему формальної освіти, всі 

навчальні предмети, неформальну освіту та інформальну освіту. На основі 

мети і завдань стратегії було сформульовано визначення освіти в інтересах 

сталого розвитку, який подається як процес, що продовжується впродовж 
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всього життя, починаючи з раннього дитинства до отримання вищої освіти й 

освіти дорослих, і виходить за межі формальної освіти. 

Національна стратегія сталого розвитку Швеції, розроблена у 2002 

році, описує поточну ситуацію у сфері сталого розвитку та визначає майбутні 

перспективи країни. Основними питаннями, розглянутими в даному 

документі, є: 

- організація ефективної взаємодії між економічним, соціальним і 

екологічним розвитком; 

- глобальні проблеми сталого розвитку; 

- аналіз міжнародної та національної діяльності у сфері сталого 

розвитку. 

Зазначений документ містить перелік реалізованих заходів із переходу 

до сталого розвитку та сценарії майбутніх проектів. У стратегії виокремлено 

основні сфери сталого розвитку, а також конкретні цілі та заходи щодо їх 

досягн ення. Сталий розвиток Швеції засновується на гармонізації соціальної 

сфери, зокрема забезпечення повноцінного трудового життя у зв’язку з 

старінням населення. Велику увагу приділено також проблемам забруднення 

довкілля та змінам клімату у зв’язку з техногенним навантаженням. 

Контроль за реалізацію усієї стратегії здійснюється за допомогою 30 

індикаторів, розподілених на групи: ефективність, внесок і рівність, цінності, 

ресурси для майбутніх поколінь.  

Той факт, що неформальна екологічна освіта і діяльність є важливим 

компонентом освітньої системи Швеції, зможемо переконатися, аналізуючи 

науково-педагогічні джерела з цього питання. Оскільки Швеція є 

густонаселеною та невеликою за розміром державою, то кожен громадянин, 

який виходить за поріг, автоматично опиняється на природі. Право 

публічного доступу до природи та її дослідження має кожен, але водночас 

суворо забороняється законом наносити шкоду навколишньому середовищу 

та її мешканцям. 



107  

Встановлено, що неформальна освіта дітей у Швеції здійснюється 

інституціями як державної, так і недержавної форм власності на трьох рівнях: 

державному, регіональному і недержавному. 

Аналіз офіційної документації в галузі освіти засвідчив, що основним 

органом на державному рівні, який відповідає за роботу з дітьми, є 

Міністерство освіти та наукового дослідження Швеції (шв. 

Utbildningsdepartementet), яке було сформоване в 1840 році та до 1968 року 

мало назву Міністерство Духовних Справ.  

Міністерство освіти та  наукового дослідження – це державне 

міністерство в Швеції, яке відповідальне за справи, які стосуються: шкіл, 

дітей та молоді; навчання дорослих; вищого навчання; фінансової підтримки 

в навчанні; наукового дослідження; міжнародної співпраці. 

(Regeringskansliet. Government Offices of Sweden.). 

Протягом 90-х років ХХ століття радикальні реформи були проведені в 

освітній системі Швеції, охоплюючи дошкільну, середню шкільну освіту, 

позашкільну освіту та освіту дорослих. Закон вступив в дію в 1986 році. З 

часу його створення в зміст було внесено багато поправок. 

У процесі дослідження неформальної освіти Швеції було з’ясовано, що 

історія розвитку позашкільної освіти сягає кінця XIX століття, коли 

з’явилися робочі притулки, ідея створення яких належить німецькому 

вчителю Фрідріху Фрьобелу. В 1930-х – 40-х роках місцева влада почала 

брати на себе більше відповідальності за догляд за дітьми і, таким чином, 

такий тип організації як догляд за дітьми для бідних зовсім зник. 

Незважаючи на цей напрям місцевої влади, робочі притулки (або дозвіллєві 

центри як їх перейменувала шведська місцева влада) в основному 

зосереджувалися в містах та залучали невелику кількість дітей. 

Проте, коли протягом 1960-х років зросла потреба в жіночій праці, то 

зросла також й потреба в розширенні різних способів організації догляду за 

дітьми. Спеціальна комісія, Національна комісія догляду за дітьми, були 

призначені урядом в 1968 році. Саме вона затвердила пропозиції організації 

системи догляду за дітьми, яка б відповідала соціальним, освітнім та 



108  

управлінським процесам у Швеції. Однак місцева влада не мала змоги 

забезпечити потреби населення в догляді за дітьми. Як результат, 

жорсткіший закон було представлено місцевою владою, за яким вона мала 

забезпечити організацію дозвілля для дітей віком до 12 років і для родин, у 

яких батьки навчаються або працюють. Цей закон разом із високим рівнем 

народжуваності привів у 1990-х роках до рекордної кількості нових служб 

догляду за дітьми (Employment developments in childcare services for school-

age children. Sweden, 2011, p. 3). 

Літературні джерела, проаналізовані нами у процесі дослідження 

переконали, що позашкільна діяльність дітей мала велике значення протягом 

трьох десятиліть і традиційно була одним із нарізних каменів шведської сім’ї, 

соціальної та освітньої політики країни. Бажання у подальшому надати 

навчальної орієнтації догляду за дітьми засвідчує той факт, що 

відповідальність за догляд за дітьми перейшов від Міністерства охорони 

здоров’я та соціальних справ до Міністерства освіти та науки в 1996 і що Акт 

Соціальних служб, який раніше регулював догляд за дітьми був замінений 

Актом про Навчання в 1995 році. Мета переходу догляду за дітьми до 

освітнього сектору мало багато в чому будуватися на тісному освітньому 

взаємозв’язку між дошкільними закладами, основною школою та 

позашкільною освітою.  

Новий закон відрізнявся від попередніх у тому, що він покладав 

жорсткіше ведення справ на місцеву владу ніж раніше, тому що вони 

боролися за розширення можливостей відповідності потребам для догляду за 

дітьми. Акт про Навчання визначав основні положення:  

- завдання позашкільної діяльності учнів – доповнювати школу, 

виходячи з часу та змісту, та пропонував дітям змістовний відпочинок і 

підтримку в їх розвитку; 

- види діяльності, які впроваджуються для учнів до 12 років та 

завдання, які вони виконують упродовж позашкільної діяльності; 
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- обов’язок місцевої влади - забезпечувати висококваліфіковану 

позашкільну діяльність без необґрунтованої затримки та якомога ближче до 

місця проживання чи школи; 

- потреби відносно якості запропонованої позашкільної діяльності. 

Працівники повинні мати відповідний стандарт навчання та досвіду, щоб 

задовольняти потреби дітей, беручи до уваги турботу, стимулюючі види 

навчальної діяльності (Employment developments in childcare services for 

school-age children. Sweden, 2011). 

Нині основою законодавства Швеції в сфері освіти є Закон «Про 

освіту» (2010:800) (швед. Skolverket) від 2011 року, який містить основні 

положення та постанови про обов’язкову та подальшу освіту, дошкільну 

освіту, дитячі садки, позашкільну освіту та освіту дорослих. У цьому 

документі зазначається, що дошкільна і позашкільна освіта стали частиною 

освітньої системи, а також було введено в дію нову програму для 

позашкільних центрів, затверджену Парламентом (швед. Riskzag) (Skolverket, 

2010). 

Розділ 14 Закону «Про освіту» стосується позашкільної освіти 

швецької молоді. У ньому йдеться про те, що кожен муніципалітет має 

забезпечити дозвілля в усіх обов’язкових шкільних закладах Швеції. Також в 

розділі викладено основні аспекти діяльності позашкільних закладів, а також 

визначено екологічну діяльність як один із напрямів організації позашкільної 

роботи з дітьми в Швеції (Skolverket, 2010). 

Починаючи з 1998 року, позашкільна діяльність учнів керується 

багатьма управлінськими документами, включаючи національну програму 

для дошкільних навчальних закладів. Хоча ці документи в першу чергу 

стосуються дошкільних закладів і основної школи, але рекомендовано 

використовувати цю програму наскільки це можливо й у позашкільній 

діяльності. Причиною цього є підтримка інтеграції дошкільних закладів, 

основної школи і позашкільних закладів. Основною метою та головними 

напрямами були такі аспекти: стандарти та цінності; розвиток та навчання; 

власний вплив дітей; співпрацю між дошкільними закладами, школою, 
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позашкільними закладами та батьками; взаємозв’язок між дошкільними 

закладами, школою та позашкільними закладами (Employment developments 

in childcare services for school-age children. Sweden, (2011, p. 4-5). 

Згідно з навчальною програмою для обов’язкових шкіл, дошкільних 

закладів і дозвіллєвих центрів, яка має важливий регулюючий важіль у 

освітній системі Швеції, основним принципом національної шкільної 

системи вважається демократія. Усі шкільні види діяльності мають 

проводитися згідно з демократичними цінностями, тому всі та кожен, хто 

працює в школі, повинен поважати його індивідуальні цінності та 

середовище, в якому всі співіснують (Розділ 1§2) .(Dunlop, O., p. 12]  

Швецька освітня система активно впроваджує загальні освітні 

перспективи, які мають сприяти успішному навчанню майбутніх поколінь. 

Навчальна програма для обов’язкової школи, дошкільних закладів і 

дозвіллєвих центрів, затверджена Національним бюро з навчання Швеції, 

визначає одним із головних завдань для всіх освітніх закладів – екологічну 

перспективу навчання. Екологічна перспектива, по-перше, повинна 

забезпечувати можливість нести відповідальність за все навколишнє 

середовище а не тільки тієї місцевості, де розташований освітній заклад, а, 

по-друге, виховувати особистісну позицію учня, його поважливе ставлення 

до глобальних екологічних проблем. Навчання має віддзеркалювати як 

функції суспільства так і способи життя та праці, як в подальшому можливо 

адаптувати до створення умов для сталого розвитку. У навчальній програмі 

зазначається також, що школа, дошкільні заклади та дозвіллєві центри 

повинні працювати в тісній співпраці задля всебічного розвитку та навчання 

учнів (Curriculum for the compulsory school, preschool class and leisure-time 

centre, 2011.).  

Встановлено, що у навчальному плані для дошкільних закладів, 

обов’язкової школи та дозвіллєвих центрів окремий параграф приділяється 

екологічному вихованню учнів, яке допомагає їм набувати фізичної сили та 

укріплювати здоров’я. У навчальному плані висвітлено також уміння, якими 

повинні володіти учні певного віку. Проаналізувавши вміння, якими повинні 
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володіти учні 7 – 9 класів, нами було виокремлено головні, які визначають 

готовність учнів 7 – 9 класів до екологічної діяльності. До таких умінь було 

віднесено: 

- вміння орієнтуватися в незнайомій місцевості за допомогою карти та 

інших допоміжних речей, щоб розпізнати місцевість; 

- організація, планування та проведення різних видів діяльності, які 

проводяться на відкритому повітрі; 

- знати та виконувати правила та обов’язки поводження з природою як 

зазначено в громадському праві; 

- культурні традиції, пов’язані з життям на відкритій місцевості; 

- навички купання та безпеки біля води взимку. (Curriculum for the 

compulsory school, preschool class and leisure-time centre, 2011, p. 50 – 53). 

Структуру системи освіти та освітніх закладів Швеції подаємо на 

рисунку 2.1. Він розкриває загальну освітню картину розвитку кожного 

громадянина Швеції, починаючи з народження і впродовж усього життя. 
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Рис. 2.1. Структура освітньої системи Швеції. 

У структурі та організації освітнього процесу Швеції позашкільній 

освіті відводиться окреме місце. Цей пункт має назву «Орган соціального 

забезпечення школярів», до якого входять такі складові, як: центр дозвілля, 

догляд за дітьми (6 – 9 років) і діяльність відкритих дозвіллєвих центрів, які 

забезпечують організацію дозвілля дітям віком до 12 років (Skolverket, 2010, 

p. 17).  

У швецькій освітній системі окремо виділяється позашкільна освіта 

дітей, яка охоплює дошкільне навчання і догляд за дітьми після школи або 

під час канікул, який організовується для дітей до 12 років дозвіллєвими 

центрами та дозвіллєвими центрами на природі. 

Дозвіллєві центри регулюються швецьким актом про навчання. Як 

зазначається у цьому документі, дозвіллєвий центр – це навчальні групові 

види діяльності для дітей на частину дня, коли вони не навчаються в школі 

або знаходяться на канікулах. Дозвіллєвий центр може існувати як 

самостійна організація, але в основному він співпрацює з школою (Swedish 

Association for Local Authorities and Regions (SALAR, 2005). Більшість 

дозвіллєвих центрів працюють упродовж року та денні години роботи 

пристосовуються до режиму роботи чи навчання батьків або до потреб дітей. 

В основному дозвіллєві центри працюють з 7 годин ранку до 18 години 

вечора.  

В Законі зазначається, що групи дітей мають бути певної кількості та 

певного складу. Програми складаються згідно з потребами кожної дитини, і 

персонал повинен мати необхідну кваліфікацію, щоб відповідати потребам 
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кожної дитини та мати хорошу навчальну діяльність. Дозвіллєві центри 

мають використовувати національну програму, затверджену парламентом, 

однакову як для дошкільних закладів, так і обов’язкової школи. Орган, який 

забезпечує догляд за дітьми шкільного віку несе відповідальність за те, як 

персонал центру планує, реалізує та оцінює діяльність. 

Згідно з Законом «Про Освіту» дозвіллєві центри мають запропонувати 

дітям якісний відпочинок і такі види діяльності, які б відповідали всебічному 

розвитку дитини. Щоб досягти цього, потрібно мати безпечне, веселе та 

стимулююче середовище, зосереджуватися на грі, креативності та фізичній 

активності. Всі види діяльності повинні організовуватися згідно з віком, 

розвитком, потребами, інтересами та досвідом дитини. 

Як правило, персонал школи та дозвіллєвого центру працюють у 

тісному зв’язку, щоб дати дитині можливість розширити його чи її здібності 

та знання протягом дня. Дозвіллєвий центр доповнює школу двома 

компонентами: перший - виходячи з часової категорії - приймати дітей у 

позашкільний час та під час канікул. Догляд за школярами має 

організовуватися таким чином, щоб батьки могли поєднувати батьківство з 

роботою та навчанням, другий - виходячи з змісту - давати досвід, формувати 

знання дітей, які, в деякій мірі, відрізняються від тих, які вони здобувають у 

школі. 

Кожна дитина має свою думку, яку вона має висловлювати у процесі 

організації дозвілля в дозвіллєвому центрі. Висловлюючи свої думки, діти 

розуміють, що таке демократія. Персонал дозвіллєвого центру підтримує 

дітей та заохочує висловлювати свої думки про організацію різних видів 

діяльності дітей в дозвіллєвому центрі (Skolverket, 2010).   

Іншою формою організації позашкільного виховання дітей є сімейний 

догляд за дітьми, що є альтернативною формою служби догляду за дітьми, 

яка є виправданою лише для невеликих за кількістю груп дітей. У службі 

сімейного догляду за дітьми один дорослий доглядає за дітьми. Групи в 

таких закладах – маленькі, а діти у них різної вікової категорії, і діяльність, 

як правило, організовується в будинку того, хто доглядає за ними. Іноді 
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сімейні няні кооперуються з іншими нянями в сільській місцевості та 

організовують групову діяльність. Як і дозвіллєві центри, сімейний догляд за 

дітьми здійснюється після школи або у період канікул. Ці служби працюють 

також цілий рік, з 8 годин ранку до 18 години вечора. Але такий вид догляду, 

як засвідчує практика не є популярним серед населення Швеції. 

Близькою до дозвіллєвого центру формою позашкільної діяльності є 

відкриті дозвіллєві центри. Поняття «відкритий дозвіллєвий центр» з’явилося 

в Законі «Про Освіту» в 1995 році та затверджено як альтернатива 

дозвіллєвому центру для дітей від 10 до 12 років. Відкриті дозвіллєві центри 

не пропонують того ж догляду та нагляду що й дозвіллєві центри або сімейні 

служби позашкільної діяльності, але натомість у них види діяльності більш 

адаптовані до потреб дітей, віком від 10 до 12 років. Відкриті дозвіллєві 

центри можуть бути організовані разом із дозвіллєвими центрами або 

асоціаціями, такими, як спортивні клуби. Єдина відмінність між дозвіллєвим 

центром та відкритим дозвіллєвим центром в тому, що в останньому запис 

необов’язковий.  

Хоча діти віком до 10 років відвідують ці центри, Закон «Про освіту» 

стверджує, що для місцевої влади є необґрунтованим організовувати 

діяльність у таких центрах для школярів молодше 10 років, але за 

відсутностості персоналу та ресурсів, відкриті дозвіллєві центри не 

співпрацюють із школою та не можуть запропонувати дітям змістовний 

відпочинок і підтримку в навчанні, як затверджено в Законі «Про освіту». 

Відкриті дозвіллєві центри працюють від 15 годин до 21 годин на тиждень 

(European guidelines for validating non-formal and informal learning. Cedefop, 

2009, p. 3). 

Наступним важливим документом у галузі неформальної освіти Швеції 

є «Постанова про освіту дорослих» в Закон «Про освіту» від 08.02.2011року. 

Ця постанова включає муніципальне навчання дорослих (Komvux), 

спеціальне навчання для дорослих (Särvux) та швецька мова для імігрантів 

(SFI) та розроблену відповідну програму для освіти дорослих, а також 

подається визначення поняття “освіта упродовж життя”.  



115  

У документі зазначається, що освіта для дорослих засновується на 

потребах і вимогах особистості. Гнучкість і доступність щодо часу та місця 

мають бути головною ознакою навчання для дорослих і системи професійної 

підготовки. Зокрема, необхідно зазначити, що неформальна освіта 

орієнтована на здобуття знань, навичок і компетенцій, необхідних дорослому 

у таких галузі праці та соціального життя (Bergman, L. & Magnusson, D., 

1997).  

Досліджуючи нормативну базу Швеції з екології та сталого розвитку 

суспільства, варто звернути увагу на таку державну установу, як 

Міністерство навколишнього середовища, яке координує політику 

навколишнього середовища уряду та є відповідальним за питання, які 

стосуються клімату, сталого розвитку, біологічного різноманіття, хімікатів, 

екоциклу, збереження природи, морського середовища і міжнародну 

співпраця з навколишнього середовища.  

Метою політики навколишнього середовища є передача наступним 

поколінням суспільства, у якому головні екологічні проблеми уже вирішені, 

без спричинення екологічних проблем і проблем зі здоров’ям на території 

Швеції. Досягнення цього потребує створення прагнучої та інтергованої 

політики навколишнього середовища вдома і міжнародна співпраця та 

співпраця з ЄС.  

З цією метою на базі Міністерства навколишнього середовища було 

створено Швецький екологічний кодекс, головна мета якого – забезпечити 

сталий розвиток суспільства, який в свою чергу гарантуватиме здорове та 

надійне навколишнє середовище для сьогоднішніх і майбутніх поколінь. 

Такий розвиток буде засновуватися на визнанні того факту, що природа 

потребує захисту і що ми несемо за собою відповідальність розумного 

управління природними ресурсами за умов зміни та експлуатації природи. 

Кодекс складається з правил, розміщених у 15 актах, які стосуються охорони 

природних ресурсів Швеції. В екологічному кодексі зазначається, що для 

відпочинку на природі відводиться окреме місце, яке визначається місцевою 

владою (Swedish Environmental Code, 1999). 
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Окрім екологічного кодексу, нашу увагу в Швеції на державному рівні 

привертає система екологічних завдань Швеції. Цей документ був прийнятий 

в квітні 1999 року шведським парламентом (Riksdag). До системи 

екологічних завдань Швеції належать 16 завдань, які охоплюють різні сфери. 

Екологічні завдання є важливою відправною точкою дій для досягнення 

кращого навколишнього середовища та сталого суспільства. Система 

екологічних цілей допомогла поєднати стосунки між природним 

середовищем і культурною спадщиною та конкретизувала наслідки багатьох 

екологічних проблем. 

Досягнення шведських екологічних цілей є головним спільним 

обов’язком. Щоб досягти цього, необхідно, щоб усі сфери суспільства на всіх 

рівнях працювали злагоджено. Щоб забезпечити довгостроковий сталий 

розвиток суспільства, кожен повинен відігравати свою роль – від уряду і 

індустрії - до організацій та окремих осіб. Екологічні цілі створюють базу для 

цього, але ролі та обов’язки мають розподілятися чіткіше.  

Державні органи управління мають забезпечити більше використання 

екологічних цілей на базі регіональних та інфраструктурних програмах 

розвитку. Місцева влада у своїх рішеннях повинна приділяти значну увагу 

екологічним цілям.  

Користувачам потрібно створити такі умови, щоб вони жили та 

спрямовували свої дії на сталий розвиток, а відтак, проблемам сталого 

розвитку та екологічним проблемам треба надавати більше простору на всіх 

рівнях навчання. Саме за таких умов стає можливим досягнення шведських 

екологічних цілей (Sweden’s environmental objectives in brief. Swedish 

environmental objectives counsil, 2008).  

Необхідно зазначити, що нове покоління Швеції веде активну роботу в 

галузі екології та сталого розвитку суспільства, тому для таких цілей було 

створено Післядипломну Школу Навчання та Сталого Розвитку. Мета 

ПШНСР полягає в підвищенні продуктивності знань щодо складності 

викладання та навчання відносно перетину між такими дисциплінами, як: 

екологія, економіка, етика та соціальне право в межах навчання сталого 
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розвитку. Навчання не обмежується певними шкільними предметами, а може 

включати різні види діяльності в школі та дитячому садку, а також 

позашкільна діяльність, організована школою. 

Нами встановлено, що Скандинавська науково-дослідна асоціація 

(NERA) організовує конференції в науково-дослідній сфері і ця організація 

привернула увагу до питання важливості гри на навколишньому середовищі. 

У 2006 році семінар з позашкільної гри був організований і це спонукало до 

створення «позашкільної групи», мережі досліджень із трьох університетів, 

задіяних у цьому спеціальному заході. Дослідницька діяльність у цій сфері, 

як результат, привела до двох рішень: видання книги із взаємозв’язку з 

навколишнім середовищем та друкування звіту з гри на навколишньому 

середовищі на міжнародному рівні. 

Не можливо залишити без уваги також педагогіку Friluftsliv, яка 

передбачає екологічне навчання дітей, а також в основу якої покладено 

формування готовності учнів до екологічної діяльності. Поняття «Friluftsliv» 

з’явилося в Швецьких джерелах у кінці XIX століття, а перші справжні 

спроби дати визначення цьому поняттю було здійснено у 60 – 70-х роках XIX 

століття. Ці спроби припали на період, коли підвищився інтерес до природи 

та глобальних екологічних проблем, про які заявляли тільки-но створені рухи 

та організації із збереження природи. 

Оскільки Норвегія була першою із скандинавських країн, де почала 

своє існування педагогіка Friluftsliv, тому вони першими визначили 

етимологію поняття «Friluftsliv». Згідно з офіційним визначенням норвезьким 

урядом, поняття «Friluftsliv» означає бути та бути фізично активним на 

відкритій місцевості протягом свого дозвілля з метою набуття життєвого 

досвіду на природі. Шведська асоціація організацій на природі (Svenskt 

Friluftsliv) є головною організацією, яка сприяє розвитку національного 

відпочинку на природі та налічує близько 22 організацій відпочинку на 

природі. Ця організація трактує поняття «Friluftsliv» як види діяльності, які 

мають природну або культурну цінність без спричинення негативного впливу 

на природні та культурні об’єкти (Svenskt Friluftsliv, 2008). 
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Шведське міністерство навколишнього середовище визначає поняття 

«Friluftsliv» як життя на природі з метою зміцнення здоров’я або здобуття 

навичок на навколишньому середовищі без потреби змагатися (Swedish 

Ministry of Environment, 2003). Педагогіка Friluftsliv передбачає спілкування і 

набуття досвіду від природи, але не від будь-якої природи, а від віддаленої та 

незаселеної людьми.  

Дослідженням поняття «Friluftsliv» займалисяшведські вчені (Børge 

Dahle 2003, Hans Gelter 2000, Kirsti Gurholt 2008, John Öhman 2010, Marie 

Stenseke 2010 та ін.), щоб розкрити значення та ознаки цього терміну.  

Шведська дослідниця педагогіки Friluftsliv Марія Стенсеке (Marie 

Stenseke) (2010) наголошує на багатограності поняття «Friluftsliv», яке 

поєднує в собі ознаки відпочинку на природі, отриманого досвіду на природі, 

філософії та стилю життя. Ханс Гелтер (Hans Gelter) (2000) в свою чергу 

розглядає поняття «Friluftsliv» як філософський стиль життя, засований на 

досвіді на природі та духовному єднанні з природою.  

Влучним є твердження Джохан Охмана (Johan Öhman) (2010) про те, 

що поняття «Friluftsliv» - це процес виховання та розвиток стосунків людини 

з природою через власний досвід. 

Екологічну спрямованість педагогіки Friluftsliv визначають її ознаки, 

які виокремлюють скандинавські вчені (Faarlund, Öhman, Tordsson, Sandell, 

Brügge etc.), досліджуючи поняття Friluftsliv. Ознаки, подані на рисунку 2.2. 

вдало розкривають зміст поняття «Friluftsliv». 
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Рис. 2.2. Основні ознаки педагогіки Friluftsliv 

 

Розглядаючи питання екології та сталого розвитку в Швеції, необхідно 

відзначити таку організацію, як: Шведський Секретаріат Неурядових 

Організацій по Кислотним Дощам. Секретаріат є спільним підприємством 

серед чотирьох екологічних організацій. Головна мета цього Секретаріату – 

підвищити обізнаність з питань, які стосуються забруднення повітря та 

кліматичних змін, а також тих, що приводять до  зниження виділення 

забрудників повітря, включаючи парникові гази.  Головними завданнями 

Секретаріату є такі:  

1. Неприливний моніторинг політичних напрямків та наукових 

досліджень.  

2. Бути діючим інформаційним центром, в першу чергу, для 

європейських екологічних організацій, а також для засобів масової 

інформації, влади та вчених-дослідників. 

3. Видання журналу, «Кислотні новини», який виходить чотири рази на 

рік. Журнал є безкоштовним та розсилається 4тисячам зворотнім адресатам. 

4. Видавати та розповсюджувати інформаційний матеріал. 

5. Підтримка екологічних організацій з інших країн в їх роботі над 

спільними цілями. 

6. Брати участь у просуванні та організації кампанії європейських 

екологічних організацій щодо питань якості повітря та кліматичних змін, а 

також у зустрічах екологічних конвенцій. 

Робота Секретаріату спрямована, по-перше, на східні країни, а з іншого 

— на Європейський Союз і їх країн-членів. 

Проаналізувавши нормативно-правові документи з неформальної 

екологічної освіти в Швеції, зазначимо, що неформальній екологічній освіті 

надається особливе значення. Нами було визначено позитивні надбання та 

специфіку розвитку неформальної екологічної освіти як пріоритетної ланки 

освітньої практики цієї країни. Це дає поштовх до переходу до більш 
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детального аналізу змістово-технологічної характеристики формування 

готовності учнів середнього ступеня до екологічної діяльності. 

 

2.3. Зміст, форми і методи формування в учнів середнього ступеня 

навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті 

Швеції 

 

Неформальна освіта в Швеції має важливе значення для формування 

готовності до екологічної діяльності в учнів середнього ступеня навчання та 

організовується урядом та місцевою владою на високому рівні, оскільки 

навколишнє середовище займає значну території країни, і тому турбота про 

це середовище організовується на високому рівні та затверджується законом. 

Необхідно зазначити, що неформальна освіта робить значний внесок у 

підготовку учнів до екологічної діяльності, науково-дослідницької роботи та 

створює креативне середовище, яке сприяє їхньому залученню до науково-

дослідної роботи з екологічної діяльності.  

З’ясовано, що значний вплив на розвиток екологічної освіти та 

виховання європейських країн мають методичні напрацювання педагогів 

Швеції у вигляді посібників, що пропонують екологічні проекти. Ці проекти 

спрямовані на поєднання теорії і практики, оцінок і дії у екологічному 

навчанні та вихованні, які висвітлюється у таких завданнях: забезпечити 

опанування учнями базових знань ключових понять екологічної науки; 

використовувати особистий досвід і відчуття учнів у природі для засвоєння 

навчального матеріалу, накопичувати шляхом індивідуальної чи групової 

роботи новий досвід; розбудити самосвідомість і поглибити особисте та 

групове розуміння ставлення до природи; розвинути здатність і бажання до 

екологічно доцільної діяльності (Вестник АсЭко: все об экологическом 

образовании детей, 1996).  

Незважаючи на те, що теорія екоосвіти в загальних рисах єдина для 

всіх країн, однак рівень її розроблення й практичного впровадження суттєво 
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залежить від історичних умов, ментальності та соціально-економічного стану 

кожної країни. 

У процесі дослідження було доведено, що значної уваги серед 

організаційно-методичних умов формування в учнів середнього ступеня 

навчання готовності до екологічної діяльності у неформальній освіті Швеції 

має зміст, форми, методи і засоби навчання екологічної діяльності учнів 

середнього ступеня навчання та організація освітнього процесу за досягнення 

позитивного результату.  

Оскільки основними завданнями неформальної освіти Швеції є 

пізнання та формування власної позиції учня у відношенні до оточуючої 

дійсності, вирішення соціальних проблем через навчання (Даринская, Л., 

Мышко, Е., 2012), стимулює всебічний розвиток учня, проведення вільного 

часу та відновлення сил через навчання, задоволення особистісних потреб 

учня (Skolverket, 2010, p. 53). 

Науковцями було здійснено аналіз класифікацій методів навчання і 

виховання, які частково можуть забезпечувати реалізацію сучасного змісту 

позашкільної освіти учнів. Так, в основу класифікації І. Лернера покладено 

характер пізнавальної діяльності учнів. Автор розрізняє чотири види методів: 

знання про світ і способи діяльності; досвід здійснення діяльності; досвід 

творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього 

світу та людей і людей одне до одного (Лернер, И., 1974), (Плахотник, В. 

1986, c. 227 – 228). 

Встановлено, що активний розвиток екологічної освіти у 

Скандинавських країнах розпочався з утворенням Кооперації діяльності з 

питань культури. Основою планування всієї роботи з освіти у галузі 

навколишнього середовища став норвезький проект, у якому визначена мета 

екологічної освіти: учні мають поважати і цінувати життя в усіх його 

проявах; розуміти залежність людини від навколишнього середовища і 

природних ресурсів; мати чітку уяву про проблеми природи сьогодення; 

знати права і обов’язки кожного громадянина і всього суспільства загалом до 
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навколишнього середовища; набувати знань, умінь, навички, щоб робити 

помітний внесок у вирішення нагальних проблем охорони природи. 

У освітніх закладах Швеції викладають окремий предмет із охорони 

природи, який у початковій школі було запроваджено у 1919 році, а в 

середній - ще раніше. Нині він розглядається як важлива складова наукової і 

соціальної освіти, інтегрує окремі шкільні предмети і не лише розкриває 

характер і об’єм проблем охорони природного середовища, але й прищеплює 

почуття відповідальності за його збереження і поліпшення (Швед, М., 2003, 

с.34). 

У Швеції піклування про навколишнє середовище є складовою системи 

освіти, де інвайроменталізм зустрічається повсюди, ця теорія органічно 

інтегрувала в різні науки та навчальні курси, як міжпредметні знання. 

Екологічне виховання вже декілька десятиріч є одним із базових принципів 

шведської моделі сталого розвитку та вміщує в це поняття засвоєння 

екологічних знань, сприяє формуванню екологічної свідомості, яке змінює 

пріоритети практичної діяльності учнів, заснованої на  раціональному 

природокористуванні (Даринская, Л., Мышко, Е., 2012, с. 202 – 203). 

На основі зазначеного, зміст екологічної діяльності Швеції необхідно 

розглядати через зміст екологічної освіти та виховання цієї держави, оскільки 

екологічна діяльність є складовою екологічного виховання, а екологічна 

освіта, в свою чергу, - це сукупність таких компонентів, як: екологічні знання 

- екологічне мислення - екологічний світогляд - екологічна культура – 

екологічна діяльність. 

Проаналізувавши низку педагогічних джерел із питань екологічного 

навчання та виховання, можна дійти висновку, що екологічне виховання є 

систематичною педагогічною діяльністю, яка спрямована на формування та 

розвиток екологічної культури особистості. Зміст екологічного виховання 

полягає в розкритті сутності світу природи, в якому існує людина, а тому, як 

наслідок, – збереження середовища існування та суб’єктивна взаємодія з 

природою (Педагогіка та психологія, 2006). Зміст екологічного виховання 

засвоюється учнями в їх діяльності, в екологічній діяльності. 
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Отже, зміст організації екологічної діяльності полягає в можливості 

зацікавлення та поглиблення знань учнів, застосування цих знань на 

практиці, заохочення до дослідницької діяльності; набуття загальних 

навичок, детальне дослідження обраної теми, обмін досвідом на 

міжнародному рівні, необхідність певного рівня знання іноземних мов; 

презентація результатів роботи, застосування широкого спектру знань, 

навичок і психологічних якостей задля досягнення змісту екологічного 

виховання. 

Як зазначалося попередньо, екологічна діяльність є важливою 

складовою як формальної, так і неформальної освіти. Шведське суспільство 

радо сприймає та фінансує екологічні проекти. Екологічність та збереження 

навколишнього середовища є важливим аспектом діяльності як державних 

органів, так і органів місцевого самоврядування. Зміст екологічної діяльності 

в Швеції затверджено на законодавчому рівні, зокрема в Навчальній програмі 

для обов’язкової школи, дошкільних закладів і дозвіллєвих центрів. 

Екологічна діяльність закладена в кожному шкільному предметі, кожному 

гуртку, кожному заході для дошкільнят. Саме таке вкраплення екологічної 

освіти в освітній процес визначає зміст екологічної діяльності учнів 

середнього ступеня навчання в Швеції. 

Існування неурядових екологічних організацій, таких як: «Залишимо 

Швецію чистою» та екологічної школи Skogsmulle забезпечує реалізацію 

змісту екологічної діяльності для учнів середнього ступеня навчання в 

неформальній освіті Швеції. Зміст екологічної діяльності школи Skogsmulle 

визначається головною метою цієї організації, яка полягає у пропаганді 

життя на відкритому повітрі, що позитивно впливає на здоров’я і мислення 

дітей, і, як результат, прищеплення дітям відповідальності за збереження 

природи.  

Необхідно виокремити діяльність екологічної організації, яка діє на 

території Швеції та відіграє значну роль в формування в учнів середнього 

ступеня навчання готовності до екологічної діяльності, це – організація 

«Залишимо Швецію чистою», головна мета якої полягає в наданні дітям та 
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молоді якнайбільше інструментів, знань та натхнення до праці для створення 

в світі сталого розвитку, в якому існує достатньо ресурсів для кожного 

сьогодні та в майбутньому. Взявши за основу політику навколишнього 

середовища ЄС та Швецькі національні екологічні цілі, проект отримав 

національну та міжнародну підтримку. Упродовж цього проєкта Фонд 

використовував програми Еко-шкіл як важіль для впровадження політики 

навколишнього середовища ЄС в школах (The Keep Sweden Tidy Foundation 

School and pre-school., 2009).  

Окрім цього, варто звернути увагу й на те, що на території Швеції 

функціонує відомий табір Нордтреф, який має екологічну спрямованість, 

оскільки розташований в заповіднику, який охороняється Екологічним 

законом і має певні правила поведінки в Нордтрефі. Саме ці правила і 

визначають зміст екологічної діяльності табору Нордтреф щодо захисту та 

збереження навколишнього середовища, в якому перебувають діти. 

Загальновідомо, що Швеція відома в усьому світі організацією Шкіл 

природи, які сповідують екологічне навчання, як головну мету розвитку 

особистості. Завдяки екологічному навчання в Школах природи учні 

самостійно підходять до процесу навчання впродовж життя та навчання 

сталого розвитку. Основною Школою природи, яка підпорядковується 

місцевій владі Швеції та функціонує на території Швеції, є Nynäshamn Nature 

School (NNS) (Школа природи Нінашан). Шведське міністерство з охорони 

природи своєю головною метою вважає створення принаймні однієї Школи 

природи в кожному муніципальному районі, що забезпечить зміст 

екологічної діяльності на місцевому рівні.   

Зміст екологічної діяльності Швеції розкривається через організацію 

проектів, таких як: проект SPRING та «Проблиски геніальності», 

спрямованих на сталий розвиток і екологічну діяльність учнів середнього 

ступеня навчання. Зазначені екологічні проекти забезпечують організовану 

екологічну роботу на відкритій місцевості, де вони постійно розвиваються 

розумово та фізично. 
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«Природа та молодь Швеції» є саме тією організацією, яка розкриває 

зміст екологічної діяльності Швеції для учнів середнього ступеня навчання. 

Ця організація була заснована в 1947 році, вона орієнована на вивчення 

природи та її явищ, відомих як польова біологія. Оскільки організація має 

видавництво, то вона видає журнал і книги з навколишнього середовища. Ці 

книжки знаходять своє застосування в школах та інших навчальних закладах. 

Оскільки книжки цієї організації використовують в освітньому процесі, тому, 

таким чином, вони розповсюджують інформацію про навколишнє 

середовище та екологічні види діяльності організації. Саме через 

просвітницьку діяльність організація впливає на дітей, формує позитивне 

ставлення до екологічної діяльності, залучає їх до активної участі в 

екологічній діяльності. Головна мета та екологічна спрямованість організації 

покликані розкрити взаємозв’язок між людиною і природою, дослідити, яким 

чином зміни у природі впливають на людей. Незвичайним у цій організації є 

те, що, фактично, діти і молодь керують організацією, від клубу - до 

національної організації. Учасникам організації надається право самим 

обирати ті види діяльності, якими вони хочуть займатися (Fältbiologerna. 

Nature & Youth Sweden, 2019). 

Швеція відома як світовий лідер у галузі екологічної освіти та 

екологічної діяльності, завдяки загальновідомій швецькій моделі, що 

підтверджується впровадженням національної програми «Сталий розвиток 

для людини та природи в 90-х роках». Швеція стала однією з перших країн-

лідерів, яка почала впроваджувати екологічну реформу та систему заходів 

проти таких важливих екологічних проблем, як: викид вуглецю в повітря та 

ядерна зброя. Шведська історія, культура та суспільство взагалі були 

пронизані екологічними проблемами, але країні вдалося подолати екологічну 

кризу і виховати екологічно-свідоме суспільство, яке відповідає не лише за 

себе і свої вчинки, а і навколишнє середовище (Shumizu, M. & Tanaka, H. 

2000). Врахувуючи це, необхідно звернути особливу уваги на методи, які 

використовувалися в Швеції для формування позитивної екологічної 

діяльності серед населення. 
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Сучасна освітня система, поряд із забезпеченням учнів необхідними 

знаннями та вміннями, має формувати в учнів готовність до адекватної 

взаємодії з навколишнім середовищем, яке можливе лише за умови 

достатнього запасу фізичних сил і здоров’я. У зв’язку з цим виникає потреба 

використання у процесі навчання таких форм, методів і засобів, які 

допоможуть у вирішенні основних завдань сучасного освітнього процесу, а 

саме: організувати діяльність учнів, спрямовану на організацію результатів 

навчання, безперервне та цілеспрямоване виховання в учнів ціннісного 

ставлення до здоров’я, поважне і бережне ставлення до соціального оточення 

і природи (Гаркуша, Н., Густавссон, Л., 2013, c. 2954 - 2958). 

Для вирішення зазначених завдань у Швеції спрямована діяльність 

організації щодо навчання учнів в природному середовищі, яке зародилося в 

1950-х роках і відоме як природне навчання, відкрите навчання або навчання 

на відкритому повітрі. Дослідницька група NCU запропонувала таке 

визначення поняття «відкрите навчання» в шведському контексті: відкрите 

навчання – це підхід, який забезпечує навчання за рахунок набуття 

теоретичних знань та практичного досвіду в конкретних реальних ситуаціях. 

Відкрите навчання має міждисциплінарне значення, яке розкривається в 

можливості навчання в природному, суспільному, культурному середовищі, в 

можливості набуття чуттєвого досвіду та закріплення теорії на практиці 

(National Centre for Outdoor Environmental Education, 2004).  

У процесі роботи над дослідженням встановлено, що вивченням 

відкритого навчання займалася ціла плеяда шведських дослідників (Dahlgren, 

L., 2004; Fägerstam, E., 2012; B.; Kaplan, S., 2000 & Szczepanski, A, 2008 etc.), 

які врешті-решт прийшли до висновку, що відкрите навчання позитивно 

впливає на розвиток пізнавальних і творчих процесів учнів, збагачує їх 

досвідом активного життя у суспільстві.  

Учені Szczepanski, A., Malmer, K., Nelson, N. & Dahlgren, L. (2006) 

розглядають відкрите навчання як процес і спосіб навчання, який охоплює 

такі компоненти, як: 
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- тематичний ландшафт, який реалізується часто за допомогою 

наукових методів та організовується в межах вивчення таких дисциплін, як: 

біологія, хімія, географія, геологія, а також історія і культура;  

- проведення заходів на відкритому повітрі: організація активного 

дозвілля, яке сприяє надбанню діяльнісних навичок, фізичному вихованню, 

залученню до таких видів спорту, як: плавання на каное, каякінг, 

скелелазіння, катання на лижах та ковзанах, їзда на велосипеді тощо; 

- особистісний та соціальний розвиток у процесі відкритого навчання, 

завдяки чому відбувається формування самоповаги, самопізнання, навичок 

міжособистісного спілкування за рахунок досягнення успіху в навчанні 

чогось нового (новий вид діяльності) або подолання фізичних труднощів 

(дійти до вершини гори), психологічних бар’єрів (подолання страху). 

Навички міжособистісного спілкування формуються шляхом постановки 

задач, вирішення яких потребує співпраці та взаємодії в групі; 

- піклування про здоров’я людини – це рухова активність, емоційна 

розкутість, психологічний комфорт учнів, які забезпечуються при організації 

навчання на природі успішніше, ніж в шкільних кабінетах; 

- сталий розвиток суспільства – відкрите навчання, покликане 

виконувати унікальну роль, оскільки сприяють формуванню в учнів способу 

життя, заснованого на загальних морально-етичних принципах, правах 

людини, поваги до національної та культурної ідентичності різних народів, 

економічної справедливості, демократії та миру (Szczepanski A., 2008). 

Досвід і практика діяльності екологічних організацій Швеції 

засвідчують, що існують різні форми організації виховного процесу. Кожна з 

них використовується для реалізації певного змісту виховання за певних 

умов. У цей час змінюється, насамперед, кількість дітей. Відтак першим 

критерієм аналізу форм виховання є кількісний критерій. За кількістю 

охоплених процесом виховання школярів форми виховання поділяються на 

індивідуальні, мікро групові, групові (колективні) та масові. Кількість 

вихованців у групі (колективі) коливається від 5—7 до 25—40, масових 

формах верхня межа числа не обмежена. Груповими формами виховання є 
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всі види групової навчально-пізнавальної діяльності учнів, наукових 

об'єднань, діяльність гуртків різного спрямування, групові бесіди, зустрічі, 

диспути тощо. Масові форми виховання бувають простими й комплексними; 

прості — це ті, у яких зміст розкривається, в основному, за допомогою 

одного засобу, методу (виступ, лекція, зустріч, розповідь тощо.) Комплексні 

масові форми характеризуються складністю структури, різноманітністю 

використаних засобів і методів (літературний вечір, тематичний ранок, 

учнівські вечорниці тощо). 

Порівняння ефективності різних форм виховання засвідчує, що 

перевагу мають індивідуальні і мікрогрупові форми виховання, завдяки 

можливості оперативно змінювати педагогічну тактику за зміною умов, 

проте висока економічна вартість цих форм не дозволяє їх широко 

використовуватися. Відтак більшість сучасних виховних систем прийшла до 

використання групових (колективних) форм виховання, які за умови 

кваліфікованого педагогічного керівництва є досить ефективними і відносно 

недорогими. 

Групова форма організації виховання у школі одержала назву 

колективної. Колектив (від лат. collectivus — збірний) — це група людей, 

об'єднаних спільною метою і соціально значущою діяльністю, що є формою 

задоволення різних потреб людини. Так, у соціальній сфері створились 

общини, громади, сходи, козацькі круги, сім'я; виробничо-економічній — 

артилії, бригади, трудові об'єднання, кооперативи; суспільно-політичній — 

гуртки, спілки, фонди, партії, громадські організації; культурно-спортивній 

— клуби, гуртки за інтересами, товариства, команди, ансамблі; релігійній — 

монастирські братії, приходи, собори тощо. До цих форм належать: 

політінформація, година класного керівника, куратора, гурток художньої 

самодіяльності, випускання стінної газети, похід, екскурсія. 

Усі форми виховання взаємопов'язані та взаємозумовлені. Жодна з них 

не є універсальним засобом виховного впливу на особистість, формування її 

якостей, якою б досконалою вона не була. Кожна з форм виховання 

передбачає єдність загального, особливого і одиничного. 
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Загальне зумовлене тим, що всі форми виховної роботи спрямовані на 

досягнення загальної мети - виховання і розвиток учнів. 

Особливе полягає в тому, що ті чи інші форми виховної роботи 

реалізовують, здебільшого, в певному середовищі життєдіяльності учня. 

Специфічне, (неповторне) в організації та здійсненні виховної 

діяльності передбачає одиничне у змісті конкретної форми виховної роботи 

(Масові форми виховної роботи). 

Говорячи про форми екологічної діяльності учнів середнього ступеня 

навчання в неформальних організаціях Швеції, необхідно зазначити, що у 

формуванні екологічної діяльності учнів педагоги й організатори екологічних 

заходів використовують індивідуальні, групові та колективні форми 

виховання. Хоча в роботі з учнями середнього ступеня навчання задіяні всі 

форми виховання, проте в освітній системі Швеції домінує особистісно 

орієнтовна модель виховання. 

Шведський вчений Девід Магнусон розглядає особистісно орієнтовну 

модель виховання як наслідок цілісно-взаємозв’язаного підходу на розвиток 

особистості (Magnusson, D., 1988). Фундаментальним у цьому підході є те, 

що акцент робиться на особистості з урахуванням інформації про 

особистість. Досліджуючи особистісно орієнтовний підхід, шведські вчені 

виділяють чотири основні підходи до особистісно орієнтовної моделі: 

- розвиток – це комплексний процес, який охоплює багато рівнів, які 

частково є індивідуально-специфічними; 

-  у процесі розвитку та функціонування систем на різних рівнях існує 

зв'язок і структура; 

- процеси включають організовані структури і функціонування як 

моделі оперуючих характеристик; 

- на глобальному рівні, типові моделі з’являються: внутрішньо-

індивідуальна модель (спостереження певний час за однією людиною) і 

взаємоіндивідуальна модель (спостереження за різними людьми в той самий 

час). (Bergman, L. & Magnusson, D., 1997).  
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Особистісно орієнтовна модель виховання ставить за мету розкриття і 

розвиток індивідуальності кожної дитини на основі формування базису її 

особистісної культури. У цьому процесі велика увага приділяється 

особистому (суб’єктивному) досвіду дитини, що стає для педагога предметом 

пильного й бережного вивчення і слугує йому необхідною опорою у виховній 

роботі. Пріоритетним принципом виховання є принцип ціннісної орієнтації, 

реалізація якого передбачає залучення дітей до взаємодії з навколишнім 

середовищем і сприяє формуванню ціннісних ставлень до цього світу з 

позицій сучасної культури (Бех, І., 2002).   

На основі проведених спостережень зауважимо, що групові та 

колективні форми виховання з метою формування екологічної діяльності 

учнів є найбільш поширеними формами виховання, оскільки дають змогу 

охопити значну кількість учнів за менший проміжок часу. Водночас, такі 

форми виховання не впливають на якість, оскільки учню надається 

можливість індивідуально осмислювати ту інформацію, яку вони отримують 

колективно. Переконливими прикладами групових форм виховання у Швеції 

є організації «Залишимо Швецію чистою» і Skogsmulle, які орієнтовані на 

привчання підлітків середнього ступеня навчання до оцінювання своїх дій та 

вчинків, порівнянню себе з однолітками, робити і створювати щось корисне 

для суспільства. Групові форми навчання допомагають учням мобілізувати 

свої зусилля у подоланні труднощів, робити те, що потрібно команді, а не те, 

щоб хотілося кожному з них, адже вони розуміли, що лише спільна 

наполеглива праця приведе їх до досягнення суспільно-корисної мети.  

Не можливо не зазначити також діяльність ще однієї неформальної 

екологічної організації, яка діє на території Швеції, це організація «Польові 

біологи», яка нараховує близько 10 тисяч діючих членів, в основному це 

молодь і школярі. Необхідно вказати, що ця організація є нерядовою 

організацією, оскільки пріоритетними видами її діяльності є екскурсії в 

природу, навчальні види діяльності про природу, літні табори тощо. Методи 

екологічного виховання інтегруються з груповими або масовими формами 

виховання, оскільки ці форми виховання мають особистісно орієнтовне 
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спрямування, де кожній дитині знайдеться справа по душі, яку вона може 

організувати, зробити краще, ніж інші (Jahnke, I. Leffler, E. & Norqvist, L. 

2015).  

Наступне – діяльність всесвітньо відомої екологічної організації 

Грінпіс, що функціонує більше ніж у 40 країнах світу, відтак, Швеція не є 

вийнятком. Організацію Грінпіс Нордік було створено як регіональний офіс 

скандинавських країн. Основне її завданням полягає в сприянні екологічному 

розвитку та привертає увагу людей та влади до збереження природи. 

Головною відмінністю організації є те, що фінансування вона отримує 

переважно із пожертв людей, небайдужих до збереження природи. Грінпіс не 

приймає фінансування бізнесу, влади та політичних партій. Грінпіс Нордік 

залучає до своїх лав усіх тих, хто прагне зробити екологічно чистим 

середовище. У своїй роботі організація застосовує індивідуальні та групові 

форми роботи, оскільки саме вони сприяють розвитку громадської 

самосвідомості та реалізують різноманітні функції виховної екологічної 

діяльності, а саме: відбувається передача досвіду від організаторів до 

учасників, накопичення позитивного екологічного досвіду учасниками, обмін  

накопиченим досвідом і його закріплення у вигляді позитивних 

природоохоронних традицій (Greenpeace Nordic). 

Встановлено, що сповідування стратегії сталого розвитку держави в 

Швеції накладає помітний відбиток і на освітню систему країни. Це 

зумовлює впровадження теорії сталого розвитку в методи навчання та 

виховання. Серед найпоширеніших методів навчання та виховання, які 

використовуються з метою формування готовності до екологічної діяльності 

учнів середнього ступеня навчання в Швеції, на нашу думку, необхідно 

виокремити: 

- активні методи навчання (Curriculum for the compulsory school, 

preschool class and leisure-time centre, 2011, p. 11); 

- зміна складу груп від великої групи (весь гурток) до роботи в парах 

або невеликих групах (три на три, чотири на чотири) дає всім учасникам 

змогу бути активними, познайомитися один із одним, практикувати 
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співробітництво й відчути впевненість. Водночас рольовий поділ не буде 

постійним. Якщо весь гурток ділиться на маленькі групи, то багато учасників 

мають стати ініціаторами, організаторами тощо. (Давидова, В., 2008). 

- ігрові методи навчання, які використовуються з метою формування 

екологічної свідомості учнів(Curriculum for the compulsory school, preschool 

class and leisure-time centre, 2011, p. 12) 

- навчання на основі вирішення проблем. Сутність цього методу 

полягає в тому, що в основу заняття покладено проблему, після чого 

шукаються шляхи їх вирішення й відповідний навчальний матеріал. 

(Curriculum for the compulsory school, preschool class and leisure-time centre, 

2011, p. 11 – 12); 

- метод портфоліо має на увазі, що кожен учасник постійно збирає 

матеріал, опрацьований під час заняття у свою власну папку. Періодично її 

зміст обговорюється з іншими учасниками або з керівником гуртка; 

- метод вулика полягає в тому, що учасники обговорюють в парах або 

втрьох певну проблему з конкретних питань протягом декількох хвилин, не 

залишаючи свої місця. Формулювання питань має бути обмеженим і бажано, 

щоб відповіді надавалися за пунктами; 

- дискусія є найбільш поширеним методом у роботі гуртків, яка 

передбачає проведення загальних дискусій, дискусій перед прийняттям 

рішення або дискусій, пов’язаних із вирішенням проблеми (Давидова, В., 

2008, c. 4); 

- мозкова атака (brainstorming) полягає в тому, що всі учасники гуртка 

вільно і відкрито впродовж декількох хвилин подають найбільше пропозицій 

та ідей щодо вирішення певного завдання або проблеми. Пропозиції мають 

бути сформульовані коротко, але обов’язково чітко і продумано; 

- навчальна екскурсія буває необхідною у процесі вивчення окремих 

навчальних предметів. Перед екскурсією необхідно обговорити час 

проведення, познайомитись із місцем проведення екскурсії, підготувати 

питання і тощо. Варіантом навчальної екскурсії можуть бути практичні 

заняття, тобто учасники індивідуально або в групах проводять інтерв’ю, 
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фотографують, креслять, спостерігають за тим, що і як функціонує у різних 

обставинах реального життя; 

- метод проєктів є одним із найпоширеніших методів навчання у 

Швеції. Засновники методу проєктів Е. Коллінгс (Collins, 1991) та У. 

Кілпатрік (Kilpatrick, 1918) визначають його як «метод планування 

ціленаправленої (доцільної) діяльності у зв’язку з вирішенням будь-якого 

шкільного завдання за реальних життєвих обставин». Сутність методу 

проєктів полягає в тому, що він дає змогу учнями вибрати ту справу, яка є 

цікавою для них, відповідає їх здібностям, підштовхує до здобуття нових 

знань і навичок. Реалізація методу проєктів відбувається шляхом залучення 

особистості до проектної діяльності.  

Врахувуючи тему нашого дослідження, розглянемо методи для 

формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної 

діяльності на прикладі організацій Швеції, які ми вже згадували попередньо. 

Одним із переконливих прикладів екологічного навчання дітей є Лісова 

школа (Forest School. Learning style). Лісова школа – це тип екологічного 

навчання і напряму у педагогіці, за яким діти відвідують ліси та гаї, 

засвоюючи особисті, соціальні та технічні навички екологічного навчання. 

Навчання в Лісовій школі визначається як цілеспрямований процес, який дає 

дітям, молоді та дорослим постійну можливість досягати та розвивати 

впевненість у собі через «навчання на дотик» у навколишньому середовищі.  

У своїй діяльності Лісова школа використовує метод навчання на 

основі вирішення проблем, навчальну екскурсію для формування 

креативності, зацікавленості особистості та впевненості в собі, з метою 

розвитку самоповаги та незалежності у дітей та молоді, а також особливий 

вплив робиться на соціальний та емоційний аспекти навчання. Теми 

організації є перехресними з навчальним планом, включаючи природне 

середовище, наприклад: роль дерев у суспільстві, комплекс екосистем, 

включаючи дику місцевість, тобто застосовують активні методи навчання 

(або інтерактивні методи навчання). У Лісовій школі використовується низка 

видів діяльності, орієнтованих на тих, хто навчається для створення 
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суспільства для життя, розвитку та навчання. Проте, персональні якості, такі 

як: робота в команді, здатність вирішувати проблеми, вважаються особливо 

цінними для участі в Лісовій школі. Лісове середовище може 

використовуватися також для навчання більш абстрактних понять у галузях 

математики та комунікації. 

Окрім навчальної екскурсії в Лісовій школі Швеції є проєкт 

«Friluftsfrämjandet» (FF), а зокрема школа Skogsmulle привертає увагу своєю 

екологічною спрямованістю, адже сама назва закладу свідчить про це «Forest 

Mulle» (in Swedish «Skogsmulle»). Для формування в учнів середнього 

ступеня навчання готовності до екологічної діяльності організатори школи 

використовують теоретичні та емпіричні методи. Теоретичний метод полягає 

в озброєнні учнів певними знаннями про навколишнє середовище, 

природними явищами, які оточують учнів. Водночас, подаючи учням 

теоретичні знання про навколишній світ, вчителі одразу підкріплюють їх 

емпірично. Здобуваючи знання, учні спостерігають (активні методи 

навчання) на власні очі за навколишнім світом, формуючи, таким чином, 

позитивне суб’єктивне ставлення до екологічної діяльності. 

Організатори створили абстрактний образ Skogsmulle, як істоти, що 

живе в лісі, щоб інсценувати екологічні ситуації за його участі. Учні беруть 

участь у вирішенні екологічних ситуацій, таким чином розвиваючи в них 

абстрактне мислення та уяву. В основу філософії школи Skogsmulle 

покладено простий закон: якщо навчити дітей любити природу, вони будуть 

піклуватися про неї, оскільки ми бережливо ставимося до того, що любимо. І, 

як засвідчують статистичні дані кількості дітей, зарахованих до цієї школи та 

екологічна ситуація в Швеції, то можна з впевненістю сказати, що цей метод 

(закон) успішно діє ще з 1957 року. 

Звісно, що однієї любові до природи замало, щоб сформувати в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності, тому 

організатори школи активно впроваджують різні види діяльності, які 

допомагають сформувати у дітей зацікавленість до поставленої проблеми та 

заохочують учнів до самостійного вирішення проблеми шляхом застосування 
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рольових ігор, навчальних екскурсій, навчання на основі вирішення проблем. 

Кожного року відбувається присудження учням нагороди the Gösta Frohm 

Award у номінації «Лідер року» в Шведській організації у сфері розвитку 

позашкільної освіти. Нагороду одержують ті учні, які за минулий рік зробили 

вагомий креативний внесок у навколишнє середовище, тим самим 

відзначаючи, що формування креативності є важливим методом навчання. 

Окрім зазначених інституцій, фонд «Залишимо Швецію чистою» є 

також провідною шведською організацією, яка запроваджує всі можливі 

методи та засоби для залучення організацій на всіх рівнях з метою створення 

сталого розвитку в Швеції. Роботу фонду «Залишимо Швецію чистою» 

зосереджено в декількох напрямах, які безпосередньо впливають на 

формування екологічної діяльності учнів, а саме:  

- кампанії проти сміття (щорічно весною кожна школа, садочок, 

компанія, організація та місцева влада влаштовують дні збирання сміття в 

їхній місцевості); 

- знання і факти про сміття; 

- обізнаність дітей та молоді про навколишнє середовище; 

- сільськогосподарським металом та небезпечні відходи; 

- екологічні нагороди (фонд як заохочення присуджує дві премії: 

Екологічна марка і Зелений ключ для тих, хто бере активну участь у 

поліпшенні навколишнього середовища та сталого розвитку країни). 

Позитивним є те, що з метою поширення знань про сталий розвиток та 

екологічне виховання серед дітей та молоді, фонд запроваджує програму 

Еко-шкіл при підтримці Фонду Екологічного Навчання. Еко-школи мають за 

мету дати дітям знання про сталий розвиток і бути складовою сталого 

розвитку країни, формуючи прихильність до сталого розвитку та 

організовуючи їм веселе та орієнтоване на позитивну діяльність навчання. У 

процесі діяльності Фонд Екологічного Навчання широко застосовує метод 

проєктів, який спрямований на дії та впровадження в повсякденне життя 

трансформуючого типу мислення. Організатори Фонду усвідомлюють, що 

вони мають справу з дітьми, тому використовують ігрові методи навчання. 
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Прикладом є гра «ГРО ГАРДЕН» - це веселий спосіб навчання органічного 

садівництва і заняття сільським господарством. Діти навчаються і розуміють 

проблеми навколишнього середовища у простий та розвиваючий спосіб (The 

Keep Sweden Tidy Foundation School and pre-school, 2009). 

Напевно, в кожній країні світу розповсюдженою є діяльність такого 

позашкільного закладу як літній табір. І Швеція не є винятком. На території 

Швеції функціонує відомий табір Нордтреф, який має екологічну 

спрямованість, оскільки розташований у заповіднику, що охороняється 

Екологічним законом і має певні правила поведінки в Нордтрефі. Діти, 

перебуваючи на відкритій місцевості, займаються відповідно різними 

активними видами спорту (наприклад плавання на каноях та човнах), 

навчаються добувати вогонь та займаються скелелазінням. Табір Нордтреф 

багато в чому орієнтований на скаутську організацію. Як і у скаутів, 

вихованці табору мають свій гімн, емблему, офіційне вбрання, яке вони 

вдягають на офіційні заходи. Дітей навчають опановувати бойові мистецтва 

та володіти зброєю (ножі, мечі), яку вони виготовляють власноруч. Такий 

спосіб життя загартовує їх, робить витривалішими; перебування на 

відкритому повітрі робить їх здоровішими та сильнішими духом, а той факт, 

що табір розташований в заповіднику виховує у них любов до природи, 

бережне ставлення до неї. Займаючись цими видами діяльності, в дітей 

морально та фізично формується готовність до екологічної діяльності, яка 

стає одним із основних важелів формування їх як особистостей (Nordtreff. 

Campbook, 2011). 

На основі зазначеного робимо висновок, що Швеція є відомою в 

усьому світі організацією Шкіл природи, які сповідують екологічне навчання 

як головну мету розвитку особистості. Завдяки екологічному навчанню в 

Школах природи учні самостійно підходять до процесу навчання впродовж 

життя та навчання сталого розвитку. Емоційний взаємозв’язок із природою 

вважається важливим кроком до формування екологічної свідомості учнів. 

Екскурсії в природу як педагогічний метод, спрямований на вироблення 

вмінь піклування про природу в декілька етапів.  
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Перша Школа природи була відкрита Шведським міністерством із 

охорони природи в Скараліді (Skäralid) у 1982 році. Головна мета 

Шведського міністерства з охорони природи на національному рівні – 

створення щонайменше однієї Школи природи у кожному муніципальному 

районі. Основними методами навчання, які сповідує школа природи, є 

активні методи навчання, формування креативності, зацікавленості та 

впевненості в собі, поряд із усвідомленістю глобальних проблем і їх 

вирішенням. Основною Школою природи, яка підпорядковується місцевій 

владі Швеції та функціонує на території Швеції, є Nynäshamn Nature School 

(NNS) (Школа природи Нінашан). Школа природи – це не просто заклад, а 

спосіб навчання. 

Окрім школи природи, варто звернути увагу на навчальний гурток як 

один із найпоширеніших методів навчання в Швеції. Походження цього 

методу датується ХVIII століттям, а засновником навчального гуртка є 

швецький вчений Оскар Олсон (Oscar Olsson, 1922). Визначаючи етимологія 

поняття навчальний гурток, вчений зазначав, що найважливішою його 

ознакою є те, що учасники гуртка діють окремо від учителя за 

використанням методу дискусій. Навчальний гурток - це гурток друзів, які 

прийшли разом, щоб обговорити проблеми або цікаві для великого загалу 

теми. Першочергово цей метод використовувався для навчання дорослих, але 

згодом він став застосовуватися і в неформальній освіті дітей.  

Навчальний гурток є доволі гнучким методом, оскільки охоплює 

декілька варіацій навчальних гуртків, заснованих на різних засобах навчання, 

таких як: гуртки з вчителем або без нього, гуртки поєднані з лекціями, гуртки 

засновані на навчальних планах, заочний гурток, комбінований гурток, 

відвідування заочного гуртка індивідуально кожним, Е-гурток, коли члени 

гуртка спілкуються в інтернеті (S., Bjerkaker, 2014). 

Навчальні гуртки мають різну тематичну спрямованість, залежно від 

проблем, які турбують ту чи іншу групу людей. Екологічні навчальні гуртки 

набули широкого розповсюдження  в Швеції, оскільки Європейським 

Союзом було оголошено програму Десятиліття з навчання сталого розвитку 
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(2005 – 2014рр). Мета цієї програми полягає у закріпленні знань і набутті 

обізнаності з питань сталого розвитку (UN Decade of Education for Sustainable 

Development, 2005).  

Одним із Екологічних навчальних гуртків, який діє на території Швеції, 

є гурток «Живи простіше». Екологічний гурток, організований Асоціацією 

Марта та Швецьким навчальним центром, по праву можна назвати 

неформальною організацією для всієї родини. Обговорення, дискусії, 

навчальні подорожі та життєвий досвід – це той неповний перелік методів, 

які використовуються для впровадження та підтримки сталого способу 

життя. Чому це гурток для всієї родини? Тому що на заняттях гуртка дорослі 

та діти обговорюють види діяльності, якими можуть зайнятися дорослі та 

діти задля сталого розвитку регіону, в якому вони проживають.  

Школа Зеленого Кола – це міжнародний проект з сталого розвитку. 14 

шкіл Швеції беруть участь у цьому проекті за підтримки Департаменту 

Навколишнього Захисту Муніципалітету Елблаг. Сутність проекту полягає в 

тому, що кожна школа має впродовж трьох років методом пізнання на  

уроках або у позаурочний час дослідити сім секторів, відібраних для них. 

Секція «Території, які потребують захисту» є обов’язковою для всіх шкіл. 

Двічі на рік проходять збори шкіл, на яких вони подають звіт про стан 

розроблення проекту. Головним завданням шкіл-учасників є поширення ідей 

сталого розвитку серед природних шкіл країни, з метою побудови мережі 

таких шкіл. Після закінчення проекту школи-учасники нагороджуються 

Дипломами Зеленого Кола. Для зближення та співпраці учнів організатори 

проекту впроваджують метод гри («Переробка та Енергія»). Граючи  в гру, 

діти навчаються розподіляти відходи, дізнаються, що для різних видів 

відходів (пластик, скло, папір, використані батарейки та ліки) існують різні 

бокси. Результати партнерства, а також навчальні та рекреаційні види 

діяльності висвітлюються в фільмі, який подається на розгляд школам-

партнерам. 

Школи Зеленого Кола організовують проекти, допомагають дітям 

пізнати та полюбити навколишнє середовище, усвідомити важливість 
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навколишнього середовища в їхньому житті. Один із секторів, над яким 

працюють діти, є Здоров’я, і фінальним заходом цього сектору є проект 

«Шкільні Олімпійські Ігри» з різних видів спорту та отримують нагороди за 

свої досягнення. Активні методи навчання та формування екологічної 

свідомості учнів є важливими важелями, які прищеплюють і розвивають 

зацікавленість учнів до навколишнього середовища.   

Інший проєкт, організований школою в межах формування 

прихильності до теорії сталого розвитку країни є «Тиждень Землі». 

Впродовж всього тижня в школі організовуються різні заходи, з 

використанням активних методів навчання: географічні виставки, 

майстрування різних дрібничок та іграшок з повторно використаного 

матеріалу. Показ тваринок та модне дефіле є також популярними розвагами в 

цього тижня.  

У межах тижня Землі в Швецькій школі Крантас організовується акція 

«Очистимо Мінію» – це річка, на березі якої розташована школа. 

Особливістю такого виду колективної роботи є те, що між вихователями та 

вихованцями у процесі такої трудової діяльності складаються суб’єкт-

суб’єктні стосунки, під час яких учитель і учень однаковою мірою 

відчувають відповідальність за якісне виконання поставленого завдання. 

Крім того, учні досліджують воду весною та восени, вивчають зібране сміття 

та його якість, порівнюють результати досліджень щорічно і опубліковують в 

місцевій газеті (Green Circle Schools Development Project). 

Співпраця шкіл і ферм, де одним із головних завдань вважається 

навчання дітей сталого розвитку та відповідальність у ставленні до 

навколишнього середовища. Цей педагогічний концепт має розвиватися і 

впроваджуватися в постійному діалозі між школою та фермою. Важливою 

перевагою такої форми неформального екологічного навчання є те, що цей 

проєкт поєднує низку методів виховної діяльності у поєднанні з практичною 

діяльністю учнів на фермі. Організація екскурсій на ферму засновано на 

методі формування екологічної свідомості особистості, під час якої учні 

залучаються до пізнання сутності сталого розвитку та важливості 
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навколишнього середовища та формування на цій основі в них усвідомленого 

та відповідального ставлення до навколишнього середовища. Проєкт 

співпраця шкіл і міст проводився в місті Джемтленд – центральна частина 

Швеції з 2006 по 2008 роки. Провідною ідеєю застосування методу 

формування екологічної свідомості особистості є взаємодія зовнішньої, 

предметної та практичної діяльності на фермі з внутрішньою, психічною 

діяльністю, а також формування свідомості з питання екологічного сталого 

розвитку та відповідальності за свої вчинки (С., Lundstrom & М., Ljung, 

2011).  

Необхідно зазначити ще один важливий проєкт в галузі сталого 

розвитку – Еко-анімаційний проєкт, спрямований на підвищення обізнаності 

особистості з природним середовищем і раціональним  використанням 

природних багатств. Оскільки сучасне покоління дітей живе в світі 

інформаційних технологій, то автори проєкту здійснили вдалу спробу 

поєднати інформаційні технології з питанням сталого розвитку країни, 

створивши мультфільм із екологічною спрямованістю. Цей формат 

інноваційних навчальних розваг навчає учнів, що навіть незначні, але 

позитивні дії можуть підвищити якість життя і майбутнє планети.  

Використавши мультфільм як метод формування екологічної 

свідомості особистості, діти займаються своєю улюбленою справою, 

водночас отримують корисну і доступну інформацію про такі важливі 

екологічні питання: як з’явилася енергія; чому деякі живі істоти знаходяться 

під загрозою вимирання; чому недостатня кількість води на планеті. Цей 

метод виховання привертає увагу дітей до екологічних проблем, а потім і 

екологічної діяльності та захисту навколишнього середовища (Life and 

Environment education, 2014). 

Необхідно зупинитися також на діяльності ще однієї неформальної 

екологічної організації, яка функціонує на території Швеції – Школа природи 

в м. Лунд. Кваліфікований персонал закладу заохочує учнів до роздумів, дій, 

почуттів і отримання задоволення від природи та на природі. Організація 

створює умови для розвитку спеціальних екологічних місць для дітей на 
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шкільному майданчику, допомагає у проведенні природничих курсів для 

учнів, підтримує впровадження польових екскурсій.  

Філософією програми цієї організації є те, що екологічне навчання 

може слугувати основою для накопичення знань про навколишнє 

середовище, початком у вивченні гуманітарних і природничих наук. Головна 

особливість та перевага Школи природи – це те, що організація використовує 

такі методи навчання, які впливають на свідомість і пізнання учнів, а вони, в 

сою чергу, усвідомлюють доцільність програми сталого розвитку країни 

(Eco-schools, 2019). 

Отже, доходимо до висновку, що впродовж десятиріччя програми 

освіти сталого розвитку, яка проводилася під егідою ООН, значна кількість 

шкіл Швеції впроваджували освіту сталого розвитку як дієвий стимулюючий 

підхід у навчанні. У цьому експерименті було перевірено, який вплив цей 

навчальний підхід мав на думки учнів щодо сталого розвитку, порівнюючи з 

тими учнями, які навчалися у звичайній школі. Щоб краще визначити 

сутність поняття «навчання сталого розвитку», було задіяно деякі 

неформальні екологічні організації (Еко-школи, Школи сталого розвитку, 

Школа на сталому шляху, Глобальна школа) для досягнення поставленої 

мети. Мета сталого розвитку – не лише змінити поведінку учнів, але й 

підготувати їх до вирішення в майбутньому проблем екологічним шляхом 

через соціальне навчання.  

З метою дослідження поняття «пізнання сталого розвитку» учням було 

запропоновано опитувальник, який складався з 50 запитань, із яких 17 

запитань на екологічну тему, 13 запитань – економічну і 20 запитань – 

соціальну сферу. З 50 запропонованих запитань 19 мали когнітивний аспект, 

14 запитань - практичний аспект і 17 запитань - діяльнісний аспект.  

Результати дослідження засвідчили незначну, але суттєву різницю в 

«пізнанні сталого розвитку» між школами з навчанням сталого розвитку і 

референтними школами. Тривимірний дисперсійний аналіз (MANOVA) 

переконав, що учні 6-х і 11-х класів шкіл з навчанням сталого розвитку 

мають значно вищі якості «пізнання сталого розвитку» порівняно з учнями, 



142  

які навчалися у референтній школі (р ≤ 0,05). Більш вражаючими та 

несподіваними були результати учнів у 9 класі. Школи з навчанням сталого 

розвитку мали негативний вплив на пізнання сталого розвитку студентів.  

За одновимірним дисперсійним аналізом (ANOVA) можемо 

спостерігати фрагментарний вплив шкіл із навчанням сталого розвитку на 

пізнання сталого розвитку учнів. Порівнюючи результати кожного виміру 

окремо, можемо спостерігати в 6 учнів класів різницю в екологічному вимірі, 

який був більше підтриманий учнями шкіл із навчанням сталого розвитку. 

Учні 9 класів референтних шкіл показали значно вищі результати в 

соціальному вимірі, тоді як учні 12 класів шкіл із навчанням сталого 

розвитку продемонстрували високі результати в соціальному аспекті. 

Проведений експеримент довів незначну, але ефективну методику 

впровадження в освітню практику шкіл навчанням сталого розвитку, тому 

цей процес потребує доопрацювання, подальшого дослідження та поширення 

(Green Circle Schools Development Project). 

Інший експеримент був проведений в шведських школах щодо 

впровадження сталого розвитку в освітню систему шкіл. Щоб виховати та 

виростити нове покоління «сталого суспільства», необхідно надати 

спеціальну освіти, яка стимулюватиме особистість дотримуватися сталої 

моделі поведінки. Така освіта забезпечуватиме їм підтримку в пізнанні 

поняття “сталості” як головної та невід’ємної складової їх благополуччя.    

Загально відомо, що екологічна освіта була вперше представлена в 

Тбілісі в 1977 році на конференції з питань освіти і навколишнього 

середовища, де були сформовані головні задачі і методи екологічної освіти. 

На конференції було прийняте рішення про те, що освіта має залучати 

людину в активний процес вирішення екологічних і соціальних проблем, 

заохочувати ініціативу, почуття відповідальності і прагнення до побудови 

кращого майбутнього. Цей напрям освіти був підтриманий багатьма 

країнами, включаючи Швецію (UNESCO. Education for Sustainable 

Development, 2017). Процес екологічної освіти був ретельно спланований 

шведським керівництвом, коли Швеція підписала Балтійський договір про 
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необхідність впровадження освіти сталого розвитку (Baltic 21. «HAGA 

Declaration», (2000). Шведська влада запровадила програму Green Flag 

Programme як один із методів інформування школярів про розвиток 

екологічної освіти сталого розвитку та впровадження екологічно сталої 

поведінки та мислення.  

Організатори програми Green Flag Programme вирішили дослідити яким 

чином і на якому рівні впроваджується освіта сталого розвитку в школах 

міста Лунд. В експерименті взяли участь дві місцеві школи, Школа А та 

Школа Б. Загальна кількість учнів, які були задіяні в письмовому опитуванні 

становила 110 учнів (віком від 10 до 13 років). 

Не можливо не звернути увагу й на методи, які використовувалися в 

школах для навчання сталого розвитку учнів до початку проведення 

експерименту. Школа А, яка не була зацікавлена в навчанні сталого розвитку 

учнів, використовувала найпримітивніші методи екологічного навчання, такі 

як: під час весняного семестру один день упродовж години діти проводили на 

вулиці, де вони прибирали шкільну територію та висаджували квіти. Хоча 

діти виявили бажання бувати більше і навчатися на відкритій місцевості.  

Школа Б відповідальніше поставилася до впровадження екологічної 

освіти, адже елементи екологічного навчання входили до складу 

природничих предметів і викладалися учням з 1-го класу. Школа Б прагнула 

залучити організацію Green Flag до навчання дітей сталого розвитку. Методи 

екологічного навчання в цій школі набувають більшого різноманіття та 

значущості. Один день щотижня вчителі проводять з дітьми на відкритому 

повітрі. Саме збільшення контакту дітей з природою вважається одним із 

методів екологічного навчання. Крім прогулянок, вчителі розповідають 

учням про навколишнє середовище, відкривають їм світ природи через такі 

види діяльності, як: гра на галявині, організація пікніка на відкритій 

місцевості, проведення екскурсій містом. Оскільки діти вважають 

прогулянки на відкритій місцевості більш корисними, тому метод навчання 

на відкритому повітрі є ефективним для екологічного навчання дітей в школі 

та за її межами (Ten, M., 2010, p. 40).  
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Структура опитування складалася з чотирьох типів запитань: загальні 

запитання (виявлення загальної інформації про респондента, вік, стать, 

кількість годин, які проводиться в школі), спеціальні запитання (цей вид 

запитань мав на меті дослідити ставлення, а також обізнаність респондента з 

питання сталості), висловлювати власні думки (дають змогу респондентам 

висловити свою точку зору з екологічних питань) та підсумкові запитання 

(допомагають дослідити, чи беруть респонденти участь у простих екологічно 

дружніх діях). Учням давалася одна година для відповіді на запитання 

замість 30 хвилин. З тими учнями, які не відповідали на запитання 

проводилося інтерв’ю.  

Необхідно зазначити, що впровадження освіти сталого розвитку в 

школах Лунда залежить від особистої оцінки директора важливості цього 

питання та його зацікавленості в освіті сталого розвитку. Директор оцінює 

рівень навчання сталого розвитку в школі А як низький та не збирається в 

майбутньому впроваджувати освіту сталого розвитку. Тоді, як в школі Б, 

навпаки, директор вважає, що навчання сталого розвитку в школі Б 

знаходиться на середньому рівні, тому в майбутньому планує довести 

навчання сталого розвитку в свій школі до високого рівня. Таким чином, 

директор школи Б показує власну зацікавленість та особисте усвідомлення 

необхідності освіти сталого розвитку.  

Результати проведеного експерименту засвідчили, що в школі А із 

загальної кількості опитуваних (51 учень) можуть описати поняття 

«навколишнє середовище» – 56,9%, «забруднення» – 58,8 % учнів, а 

«сталості»  лише 9,8% опитуваних.  

Результати експерименту в школі Б із загальної кількості опитуваних  

(59 учнів) демонструють, що пояснити поняття «навколишнє середовище» 

можуть 79,6 % опитаних, «забруднення» – 72,9 % опитаних, а «сталості» – 

20,3 % учнів (Ten, M., 2010, p. 27 30). 

Таким чином, результати проведеного експерименту учнів переконливо 

довели, що учні школи А отримують незначну кількість інформації про 

навколишнє середовище, тоді як учні школи Б відповіли, що отримують 
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достатню кількість інформації про навколишнє середовище. Наведені дані 

визначають школу А як заклад, у якому відсутня мотивація до впровадження 

освіти сталого розвитку. Учні цієї школи знаходяться в небезпеці відставання 

від школи Б в освіті. А це, в свою чергу, цей факт суперечить законам 

всесвітньої декларації з прав дитини щодо отримання інформації, 

висловлення своєї думки, участі у важливих рішеннях та Тбіліській 

декларації, згідно з якою дітей вважають головним об’єктом екологічного 

навчання (UNCRC, 1989). 

У проведеному вище експерименті важливе значення має програма 

«Зелений прапор» (Green Flag). Серед різноманіття освітніх програм, які 

представлені багатьма організаціями в Швеції, ця програма залишається 

провідною в екологічному навчанні учнів, оскільки направлена на 

просвітницьку діяльність учнів з питань сталого розвитку та екологічного 

навчання. Програма «Зелений прапор» звертає увагу на шість особливо 

проблемних зон, зокрема: клімат та енергія, водні ресурси, споживання, 

здоров’я та здоровий спосіб життя, місцевість та переробка. Школи обирають 

п’ять проблем, над якими вони хочуть працювати. І кожного разу, коли вони 

успішно виконують одну проблему, то переходять до пошуку шляхів для 

вирішення іншої. Нагорода Зелений прапор надається тим еко-школам, які 

досягли високих результатів в екологічному навчанні та організації 

екологічної діяльності учнів (UNCRC, 1989, p. 26). 

Необхідно зазначити також, що в Швеції з’явився новий тип шкіл, 

зокрема, Міжнародна школа «Вітра» (Vittra International School). Головною 

особливістю її діяльності є те, що навчальні кабінети зникли на користь 

середовища, яке виховує в учнів такі важливі якості, як: креативність та 

допитливість. Внутрішній дизайн школи виконаний таким чином, щоб він 

відповідав навчальним принципам та служив навчальним засобом для 

розвитку дітей шляхом виконання повсякденної діяльності.  

Під керівництвом школи «Вітра» знаходиться 30 шкіл Швеції. Метою 

цієї школи є навчання скрізь, повсюди, а не лише в межах школи або 

шкільного приміщення. Таким чином, організатори відходять від застарілих 
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стереотипів навчання лише в класі. Школа «Вітра» спроєктована таким 

чином, щоб учні могли працювати над проблемою на відкритому повітрі, 

коли відпочивають або під час поїздки в сільську місцевість, щоб працювати 

над груповим проєктом (Garante, M., 2012).  

Оскільки школа «Вітра» є незалежною школою, то це дає змогу 

впроваджувати дослідницькі методи в технологію навчання, але успішність 

таких проєктів покладається на вчителів. Школа «Вітра» визначає високі 

пріоритети в розвитку нових методів навчання, співпраці як основи для 

освітнього розвитку. На противагу традиційному шкільному навчанню, учні 

навчаються в групах, які відповідають рівню досягнень, заснованого на 

шкільних навчальних принципах про «водопій», «лабораторія», «печера», 

«багаття». Учні можуть навчатися також індивідуально, що сприяє 

урізноманітненню форм навчання і виховання (Vittra Telefonplan).  

Отже, школа «Вітра» є яскравим прикладом закладів майбутнього, 

орієнтованих на всебічний розвиток особистості. Використання новітніх 

методів навчання розвиває креативність та збагачує кожного учня новими 

знанями, а, оскільки навчання в школі «Вітра» підпорядковане загальній 

освітній програмі, то й освіта в цій школі має бути обов’язково сталому 

розвитку та екологічному навчанню.  

Таким чином, проаналізувавши науково-педагогічну літературу з 

питання функціонування та розвитку неформальних екологічних організацій, 

які мають за мету формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності в Швеції, можна зробити висновок, що 

роботу з екологічного навчання та сталого розвитку в Швеції організовано на 

високому рівні. Застосовуючи різні методи, форми та засоби екологічного 

навчання та виховання, ці організації, впливаючи на свідомість кожної 

особистості, дають змогу зрозуміти важливість екологічної освіти загалом і 

сталого розвитку Швеції зокрема. 

 

Висновки до II розділу 

Нині європейські країни, які з’являються на політичній арені як 
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розвинені країни, повинні мати відповідну систему  освіти, доступну та 

якісну для всіх прошарків населення. На сучасному етапі розвитку освітньої 

системи європейських країн неформальна освіта з екологічної діяльності на 

рівні з формальною освітою відіграє важливу роль в освітньому просторі. 

Досвід таких європейських країн може бути корисним для подальшого 

використання в українській системі позашкільної освіти, тому необхідно 

проаналізувати систему неформальної освіти з формування екологічної 

діяльності підлітків різних європейських країн, розкрити нормативні та 

організаційні засади формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції та 

дослідити та проаналізувати зміст, форми і методи формування готовності 

учнів середнього ступеня навчання до екологічної діяльності в неформальній 

освіті Швеції. 

За визначенням, прийнятим Європейським центром розвитку 

професійної освіти (Cedefop) для країн Євросоюзу, неформальне навчання – 

це навчання, засноване на запланованій діяльності, яке явно не визначене як 

навчання (з точки зору завдань, тривалості навчання, або розвитку тих, хто 

навчається), але яке містить значний навчальний елемент. Неформальне 

навчання є доцільним з точки зору того, хто навчається. Зазвичай воно не 

завершується сертифікацією. 

Неформальна освіта займає особливе місце в навчальному середовищі 

європейських країн. Крім позашкільних закладів тут діють асоціації, фонди і 

центри неформальної освіти, палаци молоді, йорданські сади, молодіжні 

центри.  

Проаналізувавши неформальну освіту в таких Європейських країн, як: 

Польща, Чехія, Велика Британія, Німеччина, Франція та Скандинавських 

країн (Швеції, Норвегії та Фінляндії), можна дійти висновку, що 

неформальній екологічній освіті учнів відводиться особлива роль. Спільними 

особливостями неформальної освіти цих європейських країн є те, що 

неформальна освіта дає дітям унікальну можливість розкрити й розвинути 

свої таланти та здібності, формує навички й уміння, забезпечує потреби 
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особистості у творчій самореалізації, а також інтелектуальному, духовному, 

фізичному розвитку відповідно до здібностей, талантів і стану здоров’я 

дитини. 

Здійснивши аналіз роботи екологічної діяльності громадських 

організацій в Польщі, Німеччині та Британії, дійшли висновку, що їх 

діяльність спрямована на забезпечення охорони навколишнього середовища 

та створення умов, необхідних для формування в підлітків бережливого 

ставлення до природи шляхом підвищення рівня екологічної освіти. 

Поглиблення екологічного виховання підростаючого покоління, зміна 

ставлення людей до навколишнього середовища, довкілля, природи та 

особистого здоров’я, підвищення відповідальності за майбутній розвиток 

людства і планети в цілому – головне завдання діяльності громадських 

екологічних організацій. 

Активний розвиток екологічної освіти у Скандинавських країнах 

розпочався з утворенням Кооперації діяльності з питань культури. Основою 

планування всієї роботи з освіти в галузі навколишнього  середовища став 

норвезький проєкт, в якому визначена мета екологічної освіти: учні мають 

поважати і цінувати життя в усіх його проявах; розуміти залежність людини 

від навколишнього середовища і природних ресурсів; мати чітку уяву про 

проблеми природи сьогодення; знати права та обов’язки кожного 

громадянина і всього суспільства загалом до навколишнього середовища; 

набувати знань, навички, уміння, щоб робити посильний внесок у 

розв’язання проблеми охорони природи. 

В різних європейських країнах існують відмінності щодо становища 

організації неформальної освіти. Так, у ряді країн неформальна освіта 

організовується та фінансується через міністерства освіти (Польща, Чеська 

Республіка, Франція, Німеччина), в інших випадках схожі організації 

перебувають у сфері управління муніципалітетів (Швеція, Норвегія та ін.). У 

деяких країнах законом установлюються «рівні права» для формальної і 

неформальної освіти, що на практиці не завжди означає рівні фінансові 



149  

права. Але в усіх без вийнятку країнах побутує думка, що неформальна 

освіта є зв’язуючою ланкою між школою та реальним життям. 

Швеція за роки свого розвитку як незалежна європейська держава 

здобула значний досвід в сфері неформальної екологічної освіти. Сталий 

розвиток суспільства, взаємозв’язок людини та навколишнього середовища, а 

також їх існування є важливою складовою процесу навчання в Швеції, як 

формального такі неформального. В кожному навчальному предметі 

провідним завданням є сталий, екологічно-збалансований розвиток 

суспільства, який нерозривно пов'язаний з усіма напрямками освітнього 

процесу. 

Нині основою законодавства Швеції в сфері освіти є закон «Закон про 

освіту» (2010:800) (швед. Skolverket) від 2011 року, який містить основні 

положення та постанови про обов’язкову та подальшу освіту, дошкільну 

освіту, дитячі садки, позашкільну освіту та освіту дорослих. В цьому 

документі відзначається те, що дошкільна та позашкільна освіта стали 

частиною освітньої системи, а також була введена в дію нова програма для 

позашкільних центрів, затверджена Парламентом. При цьому важливими 

документами Швеції у сфері неформальної екологічної освіти є: 

«Позашкільні заклади освіти для дітей, які живуть в малозабезпечених 

регіонах», Конвенція про права дитини, Десятиліття Освіти для Сталого 

Розвитку (2005-2014).  

В швецькій освітній системі окремо виділяється позашкільна освіта 

дітей, яка включає дошкільне навчання та догляд за дітьми після школи або 

під час канікул. Догляд за дітьми після школи або під час канікул 

організовується дозвіллєвими центрами та дозвіллєвими центрами на природі 

для дітей до 12 років. 

Аналіз офіційної документації в галузі освіти Швеції показує, що 

основним органом на державному рівні, який відповідає за неформальну 

роботу з дітьми, є Міністерство освіти та наукового дослідження Швеції (шв. 

Utbildingsdepartementet).  Також на цьому рівні державну політику щодо 

формування неформальної екологічної діяльності в учнів середнього ступеня 
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навчання формують Національне Бюро з навчання Швеції та Міністерство 

навколишнього середовища. 

Відмітимо, що недержавний рівень передбачає безпосередню участь 

недержавних організацій у формуванні екологічної діяльності учнів 

середнього ступеня навчання. Серед них необхідно відмітити: педагогіка 

Friluftsliv, організація скаутів, Лісові школи та Школи природи, проєкт 

SPRING, організація «Природа та молодь Швеції», «Залишимо Швецію 

чистою» тощо. 

З’ясовано, що Швеція - світовий лідер в галузі екологічної освіти та 

екологічної діяльності завдяки Швецькій моделі, що підтверджується 

впровадженням національної програми «Сталий розвиток для людини та 

природи в 90-х роках». Швеція стала однією з перших країн-лідерів, яка 

почала впроваджувати екологічну реформу та систему заходів проти таких 

важливих екологічних проблем, як: викид вуглецю в повітря та ядерна зброя. 

Шведська історія, культура та суспільство взагалі були просякнуті 

екологічними проблемами країни. І їй вдалося подолати екологічну кризу та 

виховати екологічно-свідоме суспільство, яке відповідає не тільки за себе і за 

свої вчинки, а і за навколишнє середовище. 

Сповідування стратегії сталого розвитку держави в Швеції накладає 

помітний відбиток і на освітню систему Швеції. Це зумовлює впровадження 

теорії сталого розвитку в методи навчання та виховання. Серед 

найпоширеніших методів навчання та виховання, які використовуються з 

метою формування готовності до екологічної діяльності учнів середнього 

ступеня навчання, необхідно виокремити: активні методи навчання, гра, 

вулик, мозковий штурм, метод проєктів, дискусія, зміна складу груп, 

навчання на основі розв’язання проблем та ін. 

Дослідивши форми та методи навчання та виховання, ми дійшли 

висновку, що в основному неформальні організації, які націлені на 

формування екологічної діяльності учнів середнього ступеня навчання 

використовують групові форми навчання. Завдання неформальних 

екологічних організацій вплинути на свідомість кожної окремої особистості 
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щодо питань сталого розвитку та екологічних проблем навколишнього 

середовища за допомогою методів формування суспільної свідомості та 

методів стимулювання морально доцільної та соціально значущої поведінки 

та діяльності учнів. 

У зв’язку з тим, що Швеція має позитивний досвід в організації роботи 

з формування екологічної діяльності учнів середнього ступеня навчання в 

системі неформальної освіти постало питання про визначення основних 

рекомендацій для впровадження позитивного досвіду Швеції в систему 

освіти України.  
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РОЗДІЛ 3 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ В ПІДЛІТКІВ 

ГОТОВНОСТІ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ З 

УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ШВЕЦІЇ 

 

3.1. Формування в учнів середнього ступеня навчання готовності 

до екологічної діяльності в Україні. 

 

У зв’язку зі стрімким розвитком суспільства та кардинальними змінами 

в усіх сферах життя, розбудови національної системи освіти України та 

орієнтування її на європейські стандарти, здійснюється координація зусиль 

шкільної освіти і закладів позашкільної освіти у формуванні особистості, 

готової позитивно реагувати й приймати ці зміни.  

За роки незалежності державою було здійснено низку заходів та 

прийнято нормативно-правові документи, спрямовані на розвиток 

позашкільної екологічної освіти, зокрема: Закони України «Про освіту» 

(2016), «Про позашкільну освіту»(2016), Концепція екологічної освіти в 

Україні (2001), Положення про позашкільний навчальний заклад (2001), 

Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року (2016), Державна 

національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Національна доктрина 

розвитку освіти (2010). Особливістю всіх нормативно-правових документів є 

виховання особистості, розвиток її творчого потенціалу, формування 

гуманістичних цінностей особистості, де співіснування людини і природи 

визначається як одне із провідних завдань. 

Основним документом, який засвідчує та гарантує право на навчання 

кожного громадянина України, є Конституція України. Зокрема, основний 

закон забезпечує розвиток і доступність позашкільної освіти для кожної 

особи (Конституція України, 1996).  

Встановлено, що законодавчою базою трансформації позашкільної 

освіти на початковому етапі незалежності України є Закон «Про освіту» 
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(2016), який задекларував, що позашкільна освіта має за мету розвиток 

здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури 

і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних 

навичок і вмінь, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації 

та/або професійної діяльності.  

Не можна не зазначити ще один важливий документ, який 

безпосередньо стосується позашкільної освіти. Це Закон України «Про 

позашкільну освіту» (2016), у якому позашкільна освіта детермінується як 

«сукупність знань,  умінь та навичок, що отримують вихованці, учні та 

слухачі в закладах позашкільної освіти, інших суб’єктах освітньої діяльності 

за програмами позашкільної освіти».  

Зокрема, у cтатті 4 закону зазначається, що «позашкільна освіта – є 

складовою системи безперервної освіти і спрямована на розвиток здібностей 

та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, 

духовних запитів і потреб у професійному визначенні» (Закон України «Про 

позашкільну освіту», 2016).  

Серед низки важливих документів, спрямованих на реформування 

освітньої системи України, необхідно виокремити Державну національну 

програму «Освіта» (Україна ХХІ ст.). Одним із пріоритетних напрямів 

реформування освітньої системи України в Державній національній програмі 

«Освіта» визначається формування екологічної культури людини, гармонії її 

відносин з природою. 

Загальновідомо, що екологічна освіта на порозі третього тисячоліття 

стала необхідною складовою гармонійного розвитку суспільства. Розвинені 

європейські країни, які приділяють значну увагу екологічній освіті, 

визначають основні завдання реформування екологічної освіти та виховання. 

Ці завдання мають бути засвідчені у нормативних документах, одним із яких 

є Концепція екологічної освіти в Україні. В Концепції зазначається, що 

екологічна освіта, по-перше, повинна бути самостійним елементом загальної 

системи освіти, а по-друге, виконувати інтегративну роль у всій системі 

освіти. Концепція екологічної освіти України визначає екологічну освіту як 
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неперервний процес навчання, що передбачає організацію виховного та 

освітнього процесу з урахуванням двох складових екологічної освіти і 

виховання – формальної та неформальної. Неформальна складова екологічної 

освіти і виховання має просвітницький зміст, формує екологічну свідомість і 

культуру населення за допомогою засобів масової інформації, церкви, 

громадських екологічних і просвітницьких об’ єднань, партій тощо 

(Концепція екологічної освіти в Україні, 2001, с. 7). 

У Концепції екологічної освіти позашкільна екологічна освіта та 

виховання, як інтегральна форма екологізації освітнього процесу спрямована 

на забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, поглиблення та 

розширення шкільного базового рівня екологічної освіти; підготовку до 

активної професійної та громадської діяльності. Позашкільна освіта та 

виховання, як зазначається в Концепції, здійснюється всіма закладами 

позашкільної освіти, а також визначаються завдання позашкільної освіти та 

форми реалізації поставлених завдань тощо (Концепція екологічної освіти в 

Україні, 2001, c. 12 – 13).  

Реалії засвідчують, що перехід України в нову історичну епоху в 

зв’язку з Революцією гідності зумовлює побудову нової сучасної держави на 

принципах сталого розвитку. Стратегія сталого розвитку побудована на 

принципі людиноцентризму та поліпшення якості життя у сприятливому 

соціально-економічному середовищі та екологічно чистому, здоровому 

природному довкіллі. Реалізацію сталого розвитку в освіті як каталізатора 

для розбудови кращого сталого майбутнього затверджено в Дорожній карті 

(Глобальна програма дій з освіти для сталого розвитку), де освіті надається 

провідна місія для створення справедливої й сталої держави. Згідно з 

положеннями дорожньої карти, освіта має бути переорієнтована на здобуття 

кожною особистістю знань, навичок, цінностей і позицій, які б дали змогу їм 

робити власний внесок у сталий розвиток суспільства (Дорожня карта для 

реалізації Глобального Плану Дій з освіти для сталого розвитку, 2004). 

Аналіз практики діяльності та досвіду закладів засвідчив, що одним із 

напрямів в сучасному освітньому середовищі, над яким працює позашкільна 
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освіта України та всього світу, є екологічна освіта дітей та молоді задля 

сталого розвитку країни. Відтак, проблематика формування готовності до 

екологічної діяльності підлітків в Україні є предметом наукових досліджень 

багатьох українських вчених.  

Теоретичні основи позашкільної освіти закладені в педагогічних 

працях Г. Ващенка, 1994; А. Макаренка, 1986; І. Огієнка, 1995; М. Пирогова, 

1985; С. Русової, 1918; В. Сухомлинського, 1977; С. Шацького, 1980 та ін.  

Зміст та умови організації виховної діяльності в закладах позашкільної 

освіти України були предметом дисертаційних досліджень В. Бєлової, 

О. Биковської, 2008; С. Білоус; В. Вербицького, 2004; А. Корнієнко, 2008; 

Д. Лебедєва, 2012; О. Литовченко, 2005; В. Мачуського, 2001; Г. Пустовіта, 

1994; Т. Сущенко, 1993; Л. Тихенко, 2008 та інших. 

Значний внесок у розроблення теоретичних і практичних аспектів 

екологічного виховання зробили такі науковці, як: В. Вербицький, 2004; 

А. Захлебний, 1987; І. Звєрєв, 1983; О. Колонькова, 2003; І. Ліпич, 2008; Р. 

Науменко,1994; О. Пруцакова, 2002; Г. Пустовіт, 1994; Н. Пустовіт, 2007; 

Т. Сущенко,1993; В. Червонецький, 1992 та інших.  

Важливу роль у встановленні теоретичних і методичних засад 

організації  педагогічного процесу у закладах позашкільної освіти мали праці 

видатної української вченої в галузі позашкільної педагогіки Т. Сущенко 

(1996). Виокремлення позашкільної педагогіки як самостійної галузі 

педагогіки вважається головним результатом її наукових досліджень. 

Позашкільна педагогіка розглядається дослідницею як наука про 

виховання творчістю, яка має свою специфіку, свій понятійний апарат. 

Авторка зазначає, що задання позашкільної педагогіки полягає не лише в 

набутті знань, формуванні вмінь та навичок, але й розвитку таких важливих 

понять позашкільної педагогіки, як: «обдарованість», «гармонійний і 

всебічний розвиток особистості», «взаємодія» та ін.  

Необхідно зазначити, що Т. Сущенко ставить особистість дитини в 

центрі уваги позашкільної педагогіки, її потреби та інтереси, а не мету, зміст 

та методи, що є суттєвою відмінністю від педагогіки школи. Таким чином, 
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педагогу в закладі позашкільної освіти надається роль наставника і 

споглядача, який спрямовує здібності учня, який є головною дійовою особою 

в позашкільному процесі, в потрібне русло, де він найкраще зможе себе 

реалізувати. Відтак, така модель освітнього процесу зобов’язує педагога 

позашкільного закладу сприймати кожну особистість такою, якою вона є, 

співчувати та співпереживати у невдачах і успіхах кожного вихованця, 

допомагати учневі сформувати ті якості, за яких він досягне успіху.  

Важливий внесок у становлення та розвиток позашкільної освіти в 

Україні зробив В. Вербицький (2003). У своїй монографії «Еколого-

натуралістична освіта в Україні: історія, проблеми, перспективи» науковець 

подав цілісний аналіз етапів встановлення та розвитку позашкільної еколого-

натуралістиної освіти в Україні за період 1925 – 2000 років.  

За твердженням В. Вербицького, позашкільна освіта забезпечує 

виховання творчої особистості, створює такі навчальні відносини, за яких 

кожна дитина прагне до максимальної реалізації своїх сил і творчих 

здібностей у власних і суспільних інтересах. Позашкільна робота - це 

організована педагогічна діяльність, що має яскраво виражену специфіку 

впливу порівняно з іншими засобами виховання і певні переваги, до яких 

відносимо добровільність участі дітей у позашкільних заняттях, 

диференціація їх за інтересами і схильностями, індивідуальний підхід тощо. 

Отже, система позашкільного виховання покликана задовольнити прагнення 

кожної дитини розвивати свої особисті захоплення та здібності (Вербицький, 

2008). 

Оскільки вчений розглядав історичні періоди розвитку позашкільної 

еколого-натуралістичної освіти в Україні, то, перш за все, ним було 

запропоновано визначення понять «еколого-натуралістична освіта» та 

«позашкільна еколого-натуралістична освіта», які мають забезпечувати 

оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє 

середовище, формування екологічної культури особистості, виховання 

екологічної пильності, набуття досвіду розв’язання екологічних проблем, 

залучення до практичної природоохоронної та іншої роботи (біологічної, 
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сільськогосподарської, туристично-краєзнавчої тощо). (Вербицький, 2006, с. 

73).  

У монографії розглядаються також проблеми модернізації 

позашкільної еколого-натуралістичної роботи, які передбачають оновлення 

структури та змісту позашкільної освіти, зростання її ролі як центральної 

ланки загальної системи освіти. Крім того, автором визначається місце і роль 

еколого-натуралістичних закладів позашкільної освіти у системі пошуку та 

підтримки творчих здібностей учнівської молоді. 

Отже, В. Вербицький у своєму дослідженні визначив, що позашкільна 

еколого-натуралістична освіта є складовою системи освіти, яка має свою 

мету, завдання, принципи, засоби, методи та структуру еколого-

натуралістичної діяльності, а також узагальнив поетапно всю історію 

розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти України з 1925 по 

2000 роки. 

Наступне, у своєму дослідженні, на основі сучасних теоретичних 

досліджень О. Биковська (2008) тлумачить поняття позашкільної освіти як 

складoвої системи безперервнoї освіти, цілеспрямoваний процес і результат 

навчання, виховання, розвитку та соціалізації oсобистості у закладах 

пoзашкільної освіти та інших сoціальних інституціях. 

Не можна не погодитися з твердженням О. Биковської (2008), що 

позашкільна освіта є системним об’єктом як у змістовому, так і 

процесуальному його аспектах. Змістовими компонентами позашкільної 

освіти є культура, суспільство, природа, люди. До процесуальних 

компонентів позашкільної освіти належать сім'я, заклади освіти (позашкільні, 

дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі), бібліотеки, клуби, 

дитячі, учнівські та молодіжні організації, товариства, засоби масової 

інформації тощо.  Основним системоутворюючим елементом, на думку 

вченої, у системі позашкільної освіти є позашкільна діяльність особистості.  

Основними серед організаційних форм і методів в роботі з дітьми в 

методиці позашкільної освіти, на думку вченої, на основі компетентнісного 

підходу вважаються групова та індивідуальна робота, під час якої 
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відбувається найбільш повне засвоєння вмінь і навичок з обраного виду 

діяльності. 

За визначенням Г. Пустовіта (2003), освіта та виховання дітей та 

учнівської молоді в закладах позашкільної освіти – це не додаток до 

навчальної діяльності в загальноосвітній школі, а самостійний і самоцінний 

вид якісної освіти особистості; чим вищий буде рівень шкільної освіти, тим 

ширшим буде спектр освітніх інтересів, уподобань і запитів особистості, які 

заклади загальної середної освіти задовольнити не можуть ( Пустовіт, 2003, 

с. 16.]. 

Справедливо погоджуємося з твердженням Г. Пустовіта (2006) про те, 

що система закладів позашкільної освіти забезпечує здобуття дітьми та 

учнівською молоддю науково обґрунтованої в логічній єдності, наступності 

та послідовності систем додаткових знань, формування наукового світогляду 

та культури особистості, розвитку її здібностей та талантів.  

З’ясовано, що позашкільна освіта здійснюється закладами освіти, 

громадськими організаціями, товариствами, фондами і ґрунтуються на 

принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності. Водночас 

до закладів позашкільної освіти відносяться палаци, будинки, центри, станції 

дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі 

спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі 

навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади. Для здійснення 

навчально-виховної роботи позашкільним навчальним закладам надаються 

спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безкоштовно та на 

пільгових умовах. Порядок їх надання визначається місцевими органами 

державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  

Статистичні дані засвідчують, що в Україні діє широка мережа закладів 

позашкільної освіти різних типів і форм власності. За даними Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України, станом на 2016 р. в системі освіти 

діяли 1,4 тис. державних, приватних і комунальних закладів позашкільної 

освіти і 544 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У 19 приватних закладах 

позашкільної освіти навчається понад 3 тис. дітей. Загалом заклади 
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позашкільної освіти відвідують понад 1,2 млн. дітей, що становить близько 

33,3 % загальної кількості дітей шкільного віку. Найбільше дітей та 

учнівської молоді навчається у 32,5 тис. гуртках, групах та інших творчих 

дитячих і молодіжних об’єднаннях художньо-естетичного, у 14,3 тис. 

науково-технічного, у 7,1 тис. еколого-натуралістичного та в 6,1 тис. 

туристко-краєзнавчого напрямів позашкільної освіти. (Кремінь, 2016, c. 62).  

Діяльність закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму позашкільної освіти координується Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді МОН молоді та спорту України. 

На даний час в Україні функціонує 155 закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного спрямування, якими охоплено понад 127 000 дітей та 

підлітків. Це робить його одним із найвпливовіших закладів позашкільної 

освіти у сфері екологічної, біологічної та аграрної освіти для молоді в 

України (Проект Концепції розвитку позашкільних навчальних закладів 

еколого-натуралістичного напряму на період до 2020 року, 2016). 

Аналіз сучасної теорії та педагогічної практики в галузі екологічної 

освіти і виховання учнів у закладах позашкільної освіти дає змогу визначити 

основні рівні її наукового обґрунтування, розроблення та реалізації в 

освітньому просторі України. Таким чином, рівнями реалізації загальної 

стратегії та науково-методичного забезпечення екологічної освіти та 

виховання учнів у закладах позашкільної освіти є: державний Національний 

еколого-натуралістичний центр, обласні (еколого-натуралістичні центри, 

станції, палаци і будинки творчості учнівської молоді, наукові товариства, 

школи юного еколога), районні (міські) еколого-натуралістичні центри, 

станції і будинки творчості учнівської молоді, школи, ліцеї тощо) та 

основний рівень (гуртки, секції, клуби, класи, наукові товариства, загони, 

культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання 

тощо). 

Необхідно зазначити, що загальною ознакою навчально-виховної 

роботи з дітьми та учнівською молоддю є тенденція до застосування 

активних форм, методів і засобів її організації, тому навчально-виховна 
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робота з підлітками у галузі екологічної освіти спрямовується на розвиток 

мислення, формування наукового світогляду та екологічної вихованості, 

набуття учнями соціального досвіду. Провідною формою роботи з цього 

напряму є навчально-пізнавальна, дослідницька діяльність і конкретна 

природоохоронна робота підлітків у складі гуртків, секцій, клубів, товариств,  

тощо (Пустовіт, 2003, c.11 – 13). 

Однією з основних складових формування у підлітків готовності до 

екологічної діяльності на державному рівні є Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ), створення якого у 1925 р. 

започаткувало потужний юнатівський рух в Україні.  

Варто наголосити й на тому, що екологічний напрям діяльності є не 

дуже популярним серед сучасної молоді. Лише 19 % вихованців НЕНЦ за 

даними 2015 року обрали екологічний напрям діяльності. Тому основною 

метою НЕНЦ є сприяння реалізації індивідуальних, соціальних потреб 

особистості, розкриттю її творчого потенціалу в галузі екології, біології та 

сільськогосподарського дослідництва (Вербицький, 2003, с. 158 – 159). 

Базою для проведення практичних занять є навчальні кабінети та 

лабораторії Центру, УНДЗД, теплиця, зимовий сад, куточок живої природи, 

акватераріумний комплекс, Школа народних ремесел, Музей хліба. Заняття з 

учнями проводяться у творчих учнівських об’єднаннях і гуртках. 

Необхідно зазначити, що різноманітні за профілями гуртки, клуби, 

секції, музеї, трудові об’єднання, учнівські виробничі бригади, екологічні 

агітбригади, природоохоронні загони «голубих» і «зелених» патрулів, 

шкільні лісництва, фермерські об’єднання, які функціонують в НЕНЦ, 

допомагають вихованцям не лише поглибити набуті в школі знання з різних 

предметів, знайти конкретні практичні справи, набути трудових навичок, а 

досить часто й обрати професію, підготуватися до професійної як практичної, 

так і наукової діяльності (Вербицький, 2003, с. 159).  

Щодо основних форм навчання, які застосовуються у роботі з 

дитячими об’єднаннями у закладі позашкільної освіти еколого-

натуралістичної спрямованості, найбільш поширеними є гуртки та клуби, які 
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працюють за програмами відповідного профілю і відрізняються від шкільних 

предметних програм своєю мобільністю.   

У контексті визначення ціннісно-цільового компонента виховного 

потенціалу виховних закладів освіти одним із основних принципів є принцип 

екологічного світогляду. Станції юних натуралістів, еколого-натуралістичні 

центри, гуртки, творчі об’єднання вирішують значущі завдання з формування 

екологічної свідомості, виховання екологічної культури дітей та молоді тощо 

(Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу, 

2012, с.57).  

Виховання як цілеспрямований процес формування особистості 

здійснюється завдяки реалізації різноманітних виховних методів. Методи 

виховання поділяються на загальні (застосовуються в усіх напрямках 

виховання) і часткові (застосовуються в одному з напрямів – правовому, 

екологічному, фізичному тощо.)  

Згідно з дидактичними підходами, методи виховання завжди діють у 

певній системі, кожен є структурним елементом цієї системи, забезпечуючи у 

взаємозв’язку з іншими ефективність виховного процесу. Вони змінюються, 

вдосконалюються зі зміною мети виховання, умов, у яких воно здійснюється, 

віку дитини та ступеня її вихованості. 

Проблема класифікації методів навчання зумовлена наявністю в 

дидактиці великої кількості підходів до виявлення сутності методів навчання, 

їх визначень, структури і класифікацій. Значний вклад у розвиток теорії 

методів навчання і виховання на сучасному етапі внесли Алексюк, А 1981; 

Бабанський, Ю., 1983; Бех, І., 2003; Бондар, В., 2000; Данилов, М. & Єсипов, 

Б., 1957; Лернер М.,1974; Підласий, І., 2009; Пустовіт, Г., 2000; Скаткін М., 

1986 та ін. 

У сучасному нестабільному та агресивному світі, для навчання  та 

виховання підлітків у дусі миру педагогам необхідно шукати нові підходи, 

які зумовлені різними формами та методами виховання. Як зазначає академік 

Бех, І. (2003), розрізняють традиційні та нетрадиційні методи. До 

традиційних методів відносяться бесіди; огляди періодичної преси; форми 
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роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю та народу; виховання 

відповідального ставлення до природи; виховання правосвідомості; 

виховання засобами праці. До нетрадиційних форм належать: метод 

тестування; ситуаційно-рольові ігри; соціодрама; філософські бесіди; метод 

відкритої трибуни; соціально-педагогічні тренінги; інтелектуальні аукціони; 

ігри-драматизації; ділові ігри; прес-конференція та ін (Бех, 2003, с. 208 – 

211). 

Як бачимо, існує велика кількість різних форм і методів виховання і 

навчання. Головне завдання полягає у правильному їх використанні, 

враховуючи вікові особливості вихованців, місце та умови проведення, 

захоплення учнів, що допомагає їм проявити себе та отримати задоволення 

від діяльності. 

Серед відомих класифікацій вирізняється системним підходом 

класифікація методів навчання Ю. Бабанського (1983). Вчений вперше 

виділив особливу групу методів - методи стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності. Ці методи використовуються кожним 

педагогом і суттєво впливають на ефективність процесу навчання. Оскільки, 

на думку К.Бабанського, будь-яка діяльність завжди має три складових: 

організацію, стимулювання і контроль, то і методи навчання поділяються на 

три великі групи: 

— методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 

— методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності; 

— методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-

пізнавальної діяльності (Бабанський, 1983, с. 63  64). 

Аналізуючи методи навчання і враховуючи їх взаємоз’вязок із 

методами виховання, необхідно звернути увагу на методи навчання та їх 

класифікацію, які досліджували у своїй монографії Г. Пустовіт та Л. Тихенко 

(2008). На їх думку, найважливішими методами виховання в освітньому 

процесі закладів позашкільної освіти вважаються: 
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- методи формування свідомості особистості. Обґрунтування 

сутності цих важливих методів особистості в навчально-виховному процесі 

закладів позашкільної освіти обумовлене єдністю її свідомості  й діяльності в 

соціокультурному та соціоприродному середовищі. Провідною ідеєю 

застосування цих методів виховання, насамперед, є: актуалізація концепту 

про логічну єдність і взаємодію зовнішньої, предметної та практичної 

діяльності особистості з внутрішньою, психічною діяльністю її свідомості; 

навчання дітей нормам суспільного життя, моралі, спілкування, діяльності; 

узагальнення досвіду (морального, трудового суспільно-корисного), який 

здобувається дитиною в процесі навчання та виховання; забезпечення умов 

трансформації суспільних цілей в мотиви діяльності та поведінку учнів. До 

цієї групи методів належать бесіди, розповіді, лекції, дискусії, диспути, 

переконання, особистий приклад, заохочення, змагання тощо.  

- методи формування досвіду морально доцільної поведінки і 

діяльності особистості. Розвиток і становлення особистості відбувається 

саме в процесі спеціально організованої і педагогічно спрямованої 

діяльності, провідними чинниками ефективності якої є індивідуально та 

соціально значущий її зміст, рівень інтелектуального розвитку, самостійної 

творчої активності, сформованості досвіду, морально доцільної поведінки 

особистості. Залучення учня в різноманітну діяльність (навчальну, трудову, 

суспільно-корисну і тощо), на думку авторів, забезпечує розширення спектру 

його відносин, а, отже, накопичення соціального досвіду морально доцільної 

поведінки як в умовах позашкільного навчального закладу, так і за його 

межами. 

Сучасна дидактика характеризує низку закономірностей, що 

зумовлюють методи педагогічного керування діяльністю учнів і формування 

у них досвіду морально доцільної поведінки, а саме:  

- усім видам діяльності, що мають суспільні цілі, завжди потенційно 

притаманні виховні можливості, тому доцільним є в процесі виховання 

використовувати ці види  в їх взаємозв’язку; 
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- за умови, коли об’єктивно цінна для суспільства діяльність не має 

особистісної значущості для учнів, вона втрачає виховний ефект.  

- у результаті виховного впливу в учнів визначаються та формуються 

готовність до вибору мети і способів діяльності;  

- будь-яка діяльність особистості буде для неї нейтральною, а отже, 

педагогічно неефективною за умови, що цей процес не буде педагогічно 

вибудуваний і спрямований на формування в учнів соціального досвіду і 

спрямований на формування в учнів соціального досвіду моральної 

поведінки. 

Враховуючи викладене, необхідно, на нашу думку, визначити склад 

методів формування досвіду морально доцільної поведінки і діяльності 

особистості. До них належать: педагогічна вимога, привчання, педагогічна 

ситуація. 

- методи стимулювання морально доцільної і соціально значущої 

поведінки та діяльності. Оскільки стимули належать до категорії засобів 

навчання та виховання, кожний з них: передбачає спеціальний 

цілеспрямований вплив на певні потреби та мотиваційну сферу виховання 

особистості; розрахований на виникнення певної «довільної» реакції цієї 

сфери, яка потім переходить в дію; разом з іншими подібними педагогічними 

засобами утворює ситуацію стимулювання; викликає у вихованців певний 

позитивний емоційний стан, що відповідає педагогічній меті. Умовно можна 

виділити чотири групи педагогічних стимулів із урахуванням їх 

специфічного призначення для вирішення певних навчально-виховних 

завдань:  

- такі, що визначають готовність особистості до активної діяльності та 

характеризують її суспільну й практичну діяльність (переконання, інтереси, 

перспективи, вимоги, суспільна думка); 

- такі, що сприяють формування ціннісних орієнтацій окремої 

особистості і колективу загалом (ідеали, позитивний приклад, суспільна 

значущість певного виду діяльності); 
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- такі, що закріплюють статус особистості й колективу (їх вольовий 

стан, суспільна думка); 

- емоційні стимули, які передбачають свідомо організовані вчинки або 

в певній ситуації виникнення таких спонукальних засобів, які особливо 

ефективно впливають на емоційну сферу дитини, викликають у неї активне 

відповідне відчуття, що прискорює формування певного мотиву його дії або 

вчинку (ігри, форми, прийоми роботи, що надають діяльності романтичного 

забарвлення, використання творів мистецтв, слово вчителя тощо). 

Складовими групи методів стимулювання морально доцільної та 

соціально значущої поведінки й діяльності є методи заохочення, змагання, 

покарання (Пустовіт & Тихенко, 2008, с. 111 – 141). 

Як зазначає В. Вербицький (2008), освітній процес у закладі 

позашкільної освіти базується на певних загальних основах, до яких 

належать: екологія і природоохоронна діяльність, біологічні, гідробіологічні, 

сільськогосподарські, орнітологічні, ентомологічні напрями, національні 

народні традиції, естетичне сприйняття світу і створення краси, розвиток 

навичок здорового способу життя, дослідництво і науковість мислення. 

(Вербицький, 2008, с. 159).  

Всеукраїнська біологічна заочна школа учнівської молоді як 

структурний підрозділ Українського державного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України забезпечує 

потребу цілеспрямованої молоді в здобутті знань, умінь і навичок у галузі 

природничих наук, створюють сприятливі умови для розвитку її  креативних 

здібностей, залучає до науково-дослідницької діяльності  і 

експериментальних робіт, сприяє вибору майбутньої професії. 

На сьогоднішній день у біологічній заочній школі сформовані та 

працюють такі відділення: сільськогосподарське (з секціями овочівництва, 

агрохімії, виноградарства, тваринництва); біологічне (з секціями зоології, 

екології, краєзнавства, медицини, ботаніки, квітникарства); психолого-

педагогічне. 
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У 2015 році Національний еколого-натуралістичний центр спільно з 

Інститутом проблем виховання НАПН України заснував Науково-дослідний 

віртуальний інститут позашкільної освіти, створений з метою 

впровадження результатів наукових досліджень, проблем позашкільної 

освіти, наукового супроводу і реалізації методичних ініціатив у позашкільній 

освіті України. Основою діяльності Інституту є сучасні інформаційно-

телекомунікаційні технології, що дозволяють взаємодіяти на відстані, без 

прямого, особистого контакту. 

Діяльність Інституту здійснюється за такими напрямами: 

- впровадження науково-методичних розробок інноваційного змісту в 

галузі позашкільної освіти; 

- створення WEB середовища дистанційної післядипломної 

педагогічної освіти; банку програмно-педагогічних засобів для використання 

комп’ютерної техніки в навчальному процесі (електронні підручники, 

енциклопедії, моделюючі, демонстраційні, контролюючі та навчальні 

програми та інші); 

- забезпечення участі педагогічних працівників в Інтернет-конкурсах, 

Інтернет-конференціях, Інтернет-проєктах, віртуальних методичних 

семінарах; 

- координація науково-методичної та інструктивно-методичної роботи 

вчених в галузі позашкільної освіти, викладачів закладів вищої освіти та 

інститутів системи післядипломної педагогічної освіти з підготовки й 

підвищення фахового рівня педагогічних кадрів та педагогів і методистів 

закладів позашкільної освіти через створення мережевої комунікації 

суб’єктів фахового простору; 

- науково-методична підтримка діяльності студентських груп, гуртків, 

секцій тощо, діючих у межах статуту і напрямів роботи Інституту; 

- видання поліграфічної та електронної продукції; 

- висвітлення наукової та практично-методичної діяльності Інституту 

в WEB – середовищі із збереженням авторських прав згідно чинного 

законодавства та засобах масової інформації; 
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- організація різних типів конференцій з використанням засобів 

телекомунікаційних мереж (Звіт НЕНЦ, 2015, с. 11-12]. 

Встановлено, що важливою складовою діяльності НЕНЦ є міжнародна 

діяльність. Зокрема, необхідно виокремити розроблення двох міжнародних 

проєктів співпраці в рамках науково-освітньої програми GLOBE спільно з 

координаторами програми GLOBE Литви та Фінляндії, організацію 

міжнародного заочного конкурсу «Енергозберігаючі традиції народів 

України та Молдови» з метою поширення ідей сталого розвитку з опорою на 

краєзнавчі звичаї та традиції народів, що населяли територію України та 

Молдови, міжнародний конкурс комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX» і 

всеукраїнський фестиваль робіт «Robo Ideas 2015» (Румунія), міжнародного 

конкурсу молодіжних проєктів з енергоефективності «Енергія і середовище», 

під гаслом «Енергоефективність – найбільше, чисте і дешеве джерело 

енергії» (Норвегія). (Звіт НЕНЦ, 2015, с. 17) 

До складу Інституту входять науковці НАПН України, викладачі 

закладів вищої освіти, педагогічні працівники НЕНЦу, провідні спеціалісти з 

позашкільної роботи різних рівнів управління освітою, педагоги і методисти 

інших закладів позашкільної освіти, вчителі базових шкіл м. Києва та 

України загалом. 

Окрім того, не можна не означити науково-дослідні установи НАПН 

України, які присвячують свої дослідження проблемам формування 

готовності учнів та молоді до екологічної діяльності, зокрема Інститут 

проблем виховання та лабораторія позашкільної освіти. Головним завданням 

лабораторії вважається здійснення актуальних наукових досліджень у галузі 

позашкільної освіти. Наразі співробітниками лабораторії здійснюється два 

фундаментальні дослідження «Формування ціннісних орієнтирів навчально-

виховного процесу в закладах позашкільної освіти» (2015 – 2017). та 

«Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи» (2014 

– 2016). Мета останнього полягає у обґрунтуванні теоретичних засад та 

експериментальній перевірці педагогічних умов екологізації освітнього 

простору сучасного закладу загальної середньої освіти. Ефективність 
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екологізації освітнього простору сучасного закладу загальної середньої 

освіти визначають такі умови, як: відповідна спрямованість освітнього 

процесу; розширення взаємодії школярів з природним середовищем; 

налагодження міжособистісного спілкування та соціального партнерства. 

Важливим інтегративним чинником є ціннісно-смислова єдність, яка 

досягається завдяки міжсередовищній комунікації та спільній діяльності, й 

охоплює всі вікові ланки школи. 

Лабораторія не лише співпрацює з українськими організаціями та 

установами в галузі позашкільної освіти, але й успішно формує професійні 

контакти з міжнародними організаціями, зокрема участь у заходах 

Європейської асоціації установ вільного часу дітей та молоді (EAICY), 

контакти з Євразійським гуманітарним інститутом (Республіка Казахстан, м. 

Астана). (Інститут проблем виховання). 

Таким чином, маємо підстави стверджувати, що система позашкільної 

освіти є важливою складовою системи неперервної освіти, соціально-

виховним інститутом освіти, який розвивається на засадах світових і 

національних освітніх тенденцій; про заклади позашкільної освіти як 

інститути освіти, а також особистісного розвитку вихованців, здатних 

реалізувати себе у сучасному суспільстві. 

Завдання виховання екологічної культури, свідомого та бережливого 

ставлення до природи, а також відповідальності перед майбутніми 

поколіннями за її збереження вирішуються значною мірою педагогічними 

колективами станцій юних натуралістів (СЮН), еколого-натуралістичних 

центрів, екологічних гуртків. Наприклад, Закарпатський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді (ЗОЕНЦ), що є координаційним 

центром інформаційно-методичної, природоохоронної та дослідницької 

роботи педагогів, учнів, юннатів шкіл і позашкільних установ області. 

Заняття з юннатами проводяться на базі навчальних кабінетів центру, в 

куточку живої природи, квітниках, дендропарку, на навчально-дослідній 

земельній ділянці, крільчатнику, пасіці, а також базі шкіл і дошкільних 
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закладів міста. Гуртковою роботою охоплено 1031 учень, працює 66 гуртків 

12 профілів.  

У літній період ЗОЕНЦ організовує екологічні табори, польові 

практики, як для юннатів екологічного центру, так і районних (міського) 

еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів. Щорічно 

організовується робота таких профільних наметових таборів, як: юних 

орнітологів «Птах року», юних іхтіологів «Іхтіос», юних біологів «Зелена 

перлина», обласного табору-школи передового юннатівського та 

педагогічного досвіду «Юннат», Всеукраїнського еколого-освітнього табору-

експедиції «Ойкос».  

Обласний еколого-натуралістичний центр є організатором обласних і 

учасником всеукраїнських масових заходів: конкурсів «Мій рідний край, моя 

земля», «Парки – легені міст і сіл»; акцій «Посади сад», «Діти і довкілля», 

«Птах року», «Дерево життя». Крім того, ЗОЕНЦ щороку проводить зльоти 

юних екологів, натуралістів «Золотий нарцис», збір переможців районних, 

обласних конкурсів «Юннат-ерудит», лісівників, екологічних агітбригад; 

організовує участь закладів позашкільної освіти і шкіл у різноманітних 

обласних масово-виховних заходах тощо (Оптимізація виховного потенціалу 

позашкільного навчального закладу, 2012, с. 65 – 66) . 

Досліджуючи діяльність і функціонування закладів позашкільної 

освіти, які впливають на формування в учнів готовності до екологічної 

діяльності, не можна не згадати Національний науково-природничий музей 

(ННПМ) НАН України, який вважається одним із найбільших науково-

природничих музеїв світу та найбільшим природничим музеєм України.  

Нами встановлено, що за час свого існування музей став широко 

відомим та популярним не лише в Україні, але й далеко за її межами, і його 

внесено до низки міжнародних довідників. ННПМ НАН України мав і тепер 

має помітне значення у формуванні сучасних уявлень про природу, проблеми 

взаємовідносин людини з навколишнім середовищем, у пропаганді охорони 

та раціонального використання природних ресурсів, у естетичному вихованні 

молоді.  
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Поряд із поширенням наукових знань музей проводить велику 

дослідницько-пошукову роботу. Як науковий центр та академічна установа, 

музей виконує низку науково-дослідних проєктів, присвячених вивченню 

природи України, її біотичного різноманіття, історії розвитку природничих 

музеїв та наукових досліджень в них. 

Основним завданням Музею є здійснення фундаментальних і 

прикладних досліджень за пріоритетними напрямами природничих наук із 

метою одержання нових наукових знань; створення, збереження та 

поповнення фондових та експозиційних природничих колекцій; проведення 

науково-освітньої, культурно-просвітницької роботи; сприяння науковому 

прогресу та популяризація наукових знань у суспільстві (Національний 

науково-природничий музей Національної академії наук України).  

Отже, дослідивши діяльність та функціонування науково-дослідних 

установ у галузі позашкільної освіти, спрямованих на формування в учнів 

готовності до екологічної діяльності, необхідність приділення уваги цій 

проблематиці в Україні є визнаною на загальнодержавному і регіональному 

рівнях, і сьогодні здійснюються всі необхідні заходи для оптимізації її 

вирішення. 

Водночас маємо всі підстави констатувати той факт, що завдання 

формування в учнів та молоді готовності до екологічної діяльності в 

основному покладено на позашкільну освіту. Система позашкільної освіти в 

Україні не є досконалою і потребує вдосконалення з урахуванням 

національних традицій і перспективного європейського досвіду. Для цього, 

перш за все необхідно проаналізувати концепцію позашкільної освіти, в якій 

необхідно чітко окреслити специфіку та напрями роботи закладів 

позашкільної освіти різної спрямованості; модернізувати і концептуалізувати 

форми та методи діяльності дитячих та юнацьких організацій.  

Усі ці напрями удосконалення та реформування системи позашкільної 

освіти можливі за умови врахування позитивного зарубіжного досвіду в 

галузі позашкільної освіти. На нашу думку, в цьому аспекті важливим та 

успішним має стати досвід Швеції у сфері позашкільної освіти.  
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3.2. Порівняльний аналіз проблеми формування в учнів середнього 

ступеня навчання (підлітків) готовності до екологічної діяльності в 

Швеції та Україні 

 

Зіставлення українського й шведського досвіду сприяє розширенню 

меж наукового пізнання щодо формування в учнів середнього ступеня 

навчання у Швеції та підлітків в Україні готовності до екологічної діяльності 

шляхом впровадження позитивного досвіду Швеції у систему позашкільної 

освіти України. З метою виконання зазначеного завдання здійснено 

порівняльний аналіз проблеми формування в учнів середнього ступеня 

навчання (підлітків) готовності до екологічної діяльності у неформальній 

освіті Швеції та позашкільній освіті України на основі емпіричних даних 

(зокрема, бесіди зі шведськими та українським викладачами) та 

теоретичного вивчення науково-педагогічних джерел за темою 

дисертаційного дослідження. 

Критеріями педагогічного порівняння обрано: 

1) тлумачення поняття «готовність до екологічної діяльності» 

українськими та шведськими вченими. 

2) організаційно-методичне забезпечення формування в учнів 

середнього ступеня навчання (підлітків) готовності до екологічної діяльності 

у неформальній освіті Швеції та України. 

Щодо першого критерію порівняння, то результати теоретичного 

аналізу напрацювань шведських (R. Billingham, and M. Lindman. 2005, 

Breiting, 2009, Littledyke, 2008, Sandell, 2005, Sandell, K., J. Öhman, L. Östman, 

Wals, A. E. J. 2011, Warburton, K. 2003) та українських (В. Вербицький 2003, 

В. Давидова 2008, А.  Захлебний 1987, І. Звєрєв 1983, В. Крисаченко 1996, 

О. Колонькова, І. Ліпич 2008, О. Пруцакова 2016 , Г. Пустовіт 2006, 

Н. Пустовіт 2016, В. Червонецький 1992) науковців засвідчили наявність 

схожих та відмінних аспектів у трактуванні аналізованого педагогічного 

феномену. 
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Спільними є концептуальні положення українських й шведських 

науковців щодо необхідності формування в учнів середнього ступеня 

навчання (підлітків) готовності до екологічної діяльності як основи сталого 

розвитку суспільства.  

По-перше, порівняння шведських та українських психолого-

педагогічних джерел доводить, що у межах досліджуваної тематики вчені 

обох цих країн оперують такими спільними поняттями, як екологічна 

діяльність (ecological activity), готовність (readiness), екологічна освіта 

(environmental education), сталий розвиток суспільства (sustainable 

development), та ін. 

По-друге, в науково-педагогічних працях українські (О. Грошовенко 

2007, М. Колесник 2003, Г. Котлярчук 2018, О. Лазебна 2004, С. Лебідь 2001, 

К. Магрламова 2011, Л. Малинівська 2011, С. Скрипник 2010, Т. Юркова 

2008) та шведські (A. Gough 1997, M. Littledyke 2008, A. Lukas 1981, I. Otaka 

2000) науковці стверджують, що формування в учнів середнього ступеня 

навчання (підлітків) до екологічної діяльності можливе за такими 

компонентами: когнітивний компонент (cognitive component), емоційно-

ціннісний компонент (emotional component), діяльнісний компонент (action 

component).  

По-третє, як шведські (A. Gough 1997, E. Hurt 1981, M. Littledyke 2008, 

Lutts 1985, D. Olsson, N. Gericke & Sh. Chang Rundgren. 2015, Sandell 2005, 

Wals 2011 and Warburton 2003), так і українські (В. Вербицький 2003, С. 

Дерябо та В. Ясвін, І. Ліпич 2008, Г. Пустовіт 2006, М. Реймерс 1990, 

Н. Родзевич та К. Пашканг 1986) науковці, вважають «готовність учнів до 

екологічної діяльності»  важливою умовою становлення екологічно 

збалансованого суспільства. 

Щодо відмінностей, то варто наголосити, що найсуттєвіша відмінність 

полягає в тому, що питання сутності та структури готовності підлітків до 

екологічної діяльності не були предметом комплексного вивчення в 

українському освітньому просторі на відміну від Швеції. 
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Також до відмінностей варто віднести той факт, що в шведських 

наукових джерелах тотожними є поняття «екологічна освіта (environmental 

education)» та «освіта сталого розвитку (education for sustainable 

development)», тоді як в українській освітній системі науковці оперують лише 

поняттям «екологічна освіта». Здебільшого шведські науковці 

послуговуються поняттям «освіта сталого розвитку (education for sustainable 

development)» для трактування основних положень екологічної освіти та 

готовності до екологічної діяльності. Натомість українські дослідники 

використовують більш вузьке поняття «екологічна діяльність». 

Таким чином, теоретичний аналіз досліджуваного поняття 

вітчизняними й шведськими вченими дає підстави стверджувати, що у 

педагогічній науці і Швеції, і України схожими є трактування готовності 

учнів середнього ступеня навчання (підлітків) до екологічної діяльності, що 

стосуються звернення до таких компонентів, як когнітивний, емоційно-

ціннісний та діяльнісний. Розбіжності визначаються малорозробленістю 

аналізованого поняття та відсутністю напрацювань щодо сутності та 

структурних складників у вітчизняних психолого-педагогічних джерелах 

відмінно від шведських. 

У відповідності з другим критерієм порівняння щодо організаційно-

методичного забезпечення формування в учнів середнього ступеня навчання 

(підлітків) готовності до екологічної діяльності у неформальній 

(позашкільній) освіті обох країн встановлено, що в шведських неформальних 

закладах на прикладі неформальних екологічних організацій керуються 

розробленими ефективними методами екологічної освіти, що позитивно 

впливає на формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до 

екологічної діяльності шляхом: налагодження тісної співпраці неформальних 

екологічних організацій із формальними освітніми закладами Швеції; 

запровадження на регулярній основі в неформальних закладах освіти низки 

навчальних екскурсій на виробництво; використання новітніх технологій та 

он-лайн ресурсів для модернізації та покращення екологічної освіти. 
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У межах досліджуваної проблеми важливими є ключові рекомендації, 

розроблені фахівцями PISA (Programme for International Student Assessment) 

(2015) і SALAR (Swedish Association of Local Authorities and Regions) за 

ініціативи Міністерства освіти та досліджень Швеції (Ministry of Education 

and Research), щодо дослідження якості освіти сталого розвитку Швеції. 

Продемонстровані результати освіти сталого розвитку стали основою для 

подальших етапів розвитку та вдосконалення освіти сталого розвитку та 

екологічної освіти в Швеції.  

Серед ключових рекомендацій щодо формування в учнів середнього 

ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті 

Швеції варто виділити наступні: 

- кожен учень повинен мати вільний доступ до отримання якісних 

знань як в закладах формальної, так і неформальної освіти державних форм 

власності; 

- показники освіти сталого розвитку та екологічної освіти мають бути 

детально розроблені у співпраці з представниками Міністерства освіти та 

досліджень, Шведського національне агентства з вищої освіти, Шведського 

національного агентства з поліпшення якості шкільної освіти, Шведського 

національного агентства з освіти та неурядової організації Рада з освіти 

дорослих (неформального та інформального навчання); 

- децентралізація влади в Швеції, яка регулює розподіл влади і її 

розпорядження для закладів вищої освіти, загальної середньої освіти та 

неформальної освіти, дає їм право самостійно приймати рішення щодо 

впровадження освіти сталого розвитку та екологічної освіти в сучасні освітні 

програми; 

- екологічна освіта або освіта сталого розвитку повинна носити 

сучасний характер; 

- у кожному закладі формальної та неформальної освіти має бути 

відповідальний за якісне та результативне екологічне навчання учнів [Report 

on Implementation of the UNECE Strategy for Education for Sustainable 
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Development (2007). Sweden, Stockholm. Retrieved from: 

www.unece.org/DAM/env/esd/Implementation/reportsGov/pilot/]. 

У ході дослідження з’ясовано, що в Швеції функціонує велика 

кількість неформальних організацій та шкіл, які спрямовані на формування в 

учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності, де 

постійно відбувається модернізація освітнього процесу, який би відповідав 

потребам та інтересам учнів. В розділі 2 нами детально було проаналізовано 

діяльність ключових неформальних організацій Швеції, які своєю діяльністю 

та методами впливають на формування в учнів готовності до екологічної 

діяльності.  

Щодо України, то варто дослідити позашкільні екологічні організації, 

які впливають на формування у підлітків готовності до екологічної діяльності 

та провести паралель з неформальними екологічними організаціями Швеції. 

Під час моніторингу українських позашкільних екологічних 

організацій у рамках проблематики дослідження з метою пошуку аналогів 

шведських неформальних організацій, ми з’ясували, що значна кількість 

позашкільних екологічних організацій функціонують на території України та 

направлені на формування у підлітків готовності до екологічної діяльності. 

Однією з таких організацій є Всеукраїнська екологічна ліга (ВЕЛ). Це 

громадська організація, яка спрямована на поліпшення екологічної ситуації в 

Україні та формування в Україні засад сталого розвитку. В ході бесіди з 

керівництвом організації, було з’ясовано, що робота Ліги зосереджується в 

декількох напрямах, зокрема: кампанії на захист довкілля, природоохоронні 

акції, конкурси, освіта, наукові дослідження та експертиза та ін 

(https://www.ecoleague.net/diialnist/osvita-ta-informuvannia/navchalnotreninhovi-

tsentry-tabory). За своєю діяльністю та напрямами ця організація є подібною 

до шведської неформальної організації «Залишимо Швецію чистою», яка теж 

зосереджує увагу на обізнаності учнів середнього ступеня навчання про 

природу, організовує кампанії проти сміття та присуджує екологічні 

винагороди як заохочення до екологічної діяльності.  

http://www.unece.org/DAM/env/esd/Implementation/reportsGov/pilot/
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Хоча діяльність Ліги розрахована на доросле населення, проте 

нещодавно ВЕЛ було створено інформаційно-просвітницький центр 

«Екологічна варта», діяльність якого зосереджена на формування 

екологічного світогляду учнів, популяризація практики збалансованого 

розвитку та екологічно-дружніх технологій.  

На особливу увагу в рамках проблематики дослідження заслуговує 

різноманіття форм науково-практичної діяльності, яку пропонують підліткам 

практичні природоохоронні акції, екскурсії, розвиваючі екологічні ігри, 

відпочинок дітей на природі, музичні та пісенні вечори, конкурси екологічної 

моди та спортивні змагання. Варто зауважити, що на базі центру працюють 

гуртки «Писанкарство», «Художня школа в природі», «Юний біолог» та ін. 

Хоча в практичній діяльності Ліги спостерігається застосування форм для 

формування у підлітків готовності до екологічної діяльності, однак, вони не 

сприяють та не задовольняють в повній мірі процес формування у підлітків 

готовності до екологічної діяльності, на відміну від використовуваних форм 

діяльності фонду «Залишимо Швецію чистою», де переважають ігрові форми 

діяльності та метод проєктів. 

Іншим прикладом позашкільних екологічних організацій України, 

подібним за функціонуванням та діяльністю до неформальних екологічних 

організацій Швеції, є ЕкоКлуб «Зелена Хвиля». ЕкоКлуб «Зелена Хвиля» є 

сучасним та інноваційним закладом позашкільної екологічної освіти, 

направлений на сприяння збереженню навколишнього середовища шляхом 

освітньої діяльності та практичних заходів. Оскільки ця організація 

заснована студентами, то в ній втілені інноваційні ідеї молодого покоління, 

зокрема: запровадження ігрового методу в екоосвіту, створення Еко-школи, 

організація проєкту «Кліматична абетка» за підтримки міжнародного фонду 

«Відродження» та посольства Швеції в Україні, проведення екологічних он-

лайн вікторин, присвячених екологічним подіям даного календарного місяця 

з подальшим винагородженням у вигляді призів 

(https://ecoclubua.com/activity_category/osvita-dlya-stalogo-rozvytku-zokrema-

vprovadzhennya-igrovogo-metodu-v-ekoosvitu/). 
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Дослідження неформальних екологічних організацій Швеції показало, 

що Еко-школи є доволі розповсюдженим явищем в Швеції, як у вигляді 

закладів неформальної освіти, так і у вигляді проєктів неформальних 

організацій. Тому, доцільно провести паралелі ключових освітніх принципів 

Еко-шкіл Швеції та України: поєднання академічної та екологічної освіти, 

практичне навчання та набуття життєво важливих умінь і навичок, 

популяризація екологічного способу життя серед молоді та створення 

комфортних умов для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу 

учнів. 

Досліджуючи громадські екологічні організації України, нашу увагу 

привернула діяльність громадської організації Молодіжний екологічний 

центр (МЕЦ). Ця організація постійно впроваджує різноманітні програми 

екологічної освіти дітей та підлітків, які сприяють формуванню екологічної 

свідомості підростаючого покоління, вихованню їх небайдужого ставлення 

до оточуючого навколишнього середовища, допомагають збереженню 

довкілля. Встановлено, що для досягнення поставленої мети МЕЦ 

організовує для підлітків конференції, навчальні семінари, тренінги, 

навчально-тренувальні та навчально-оздоровчі табори, а також екологічні 

експедиції.  

Одним із найважливіших аспектів роботи МЕЦ вважає зацікавлення 

дітей різного віку з різними інтересами до участі в екологічній діяльності. 

Керівники центру стверджують, що нинішня молодь характеризується 

різноманітними інтересами, нахилами, уподобаннями, тому нелегко знайти 

єдиний підхід, який би можна було застосувати до всіх дітей. Для 

поглиблення екологічної освіти та виховання підростаючого покоління, зміни 

ставлення підлітків до навколишнього середовища, довкілля, природи та 

особистого здоров'я, підвищення відповідальності за майбутній розвиток 

людства і планети в цілому організаторами центру був створений проєкт 

Школа екологічного велопатрулювання. Робота школи здійснюється за 

трьома напрямками: теоретичному, практичному та пропагандиському. 

Теоретичний включає в себе навчання за такими предметами: засоби і 
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прилади спостереження та зв'язку (фото обладнання та радіо зв'язок); карто-

та топографія; основи патрульно-постової служби (ОППС), правила 

дорожнього руху, екологічне право, медико-санітарна підготовка, 

веломайстерність, екологічний менеджмент. комп'ютерний екологічний 

моніторинг. Практичний включає в себе безпосереднє патрулювання 

лісопаркової зони мікрорайону ДВРЗ м. Києва. Пропагандиський включає в 

себе проведення інформаційної роботи серед різних верств населення, 

організацію тренінгів, акцій та свят на екологічну тематику. 

Вивчаючи діяльності цієї організації, варто відмітити визнання 

організації на різних рівнях. Про це свідчать факти звертання про допомогу 

до фахівців та волонтерів організації таких структур як Державне Управління 

Охорони Навколишнього Природного Середовища в м. Києві (допомога в 

організації та проведені тренінгів з основ екології для учнів середніх 

класів(сзш 11, школа-інтернат 14, Технічний ліцей), допомога в організації 

конкурсу фотографій), Київський зоологічний парк (організація та участь в 

інформаційних компаніях), НПУ ім. Драгоманова, Національний Аграрний 

Університет та Національний Транспортний Університет (організація 

виробничої практики для студентів-екологів) тощо 

(https://andriyglodan9111.wixsite.com/alternativefuture-1/post). 

Подальший пошук закладів позашкільної освіти, які спрямовані на 

формування у підлітків готовності до екологічної діяльності та схожі за 

підходами та методами навчання до неформальних освітніх закладів Швеції, 

привів до Всеукраїнського профільного оздоровчого табору «Юннат». Табір 

є структурним підрозділом Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, який забезпечує 

необхідні умови для інтелектуально-пізнавальної діяльності, повноцінного 

оздоровлення, змістовного активного відпочинку й розкритті талантів, 

забезпечення умов для заняття спортом та фізичною культурою, 

природоохоронною та краєзнавчою роботою, а також координує роботу 

позашкільних закладів освіти еколого-натуралістичного спрямування, 

палаців і будинків дітей та юнацтва та інших учнівських об’єднань. 

https://andriyglodan9111.wixsite.com/alternativefuture-1/post
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Всеукраїнський табір «Юннат» забезпечує оздоровлення та відпочинок 

дітей та підлітків у канікулярний час, під час якого організовуються  і 

проводяться міжнародні та всеукраїнські екологічні, дослідницькі та трудові 

масові заходи. Різноманітність методів, які використовуються для 

формування у підлітків готовності до екологічної діяльності в таборі 

«Юннат», не поступається тим, які практикуються в шведському таборі 

Нордтреф, зокрема: екскурсії, походи, експедиції, польові практики та 

чисельні екологічні конкурси та змагання. 

Отже, ознайомлення з ключовими закладами позашкільної освіти 

екологічного спрямування в Україні підтверджує, що екологічний напрям в 

Україні розвивається, застосовуючи досягнення розвинених країн світу в 

галузі екологічної освіти. Очевидно, що саме зараз в умовах реформування 

системи освіти впровадження ідей шведського досвіду може принести 

позитивні результати.  

Тому, порівняльний аналіз окремих аспектів організаційно-

методичного забезпечення формування в учнів середнього ступеня навчання 

(підлітків) готовності до екологічної діяльності в неформальній 

(позашкільній) освіті Швеції та України дав змогу виявити принципові 

змістово-процесуальні відмінності шведської неформальної освіти від 

української позашкільної освіти, головними з яких є: практична 

спрямованість шведських закладів неформальної освіти на формування в 

учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності, яка 

реалізується шляхом постійного вдосконалення неформальної екологічної 

освіти; здобуття основних екологічних знань та формування навичок 

готовності до екологічної діяльності задля розвитку сталого суспільства; 

високий рівень забезпеченості інформаційними ресурсами; індивідуальний 

підхід до кожного учня; розроблене і втілене в практичну діяльність закладів 

неформальної освіти методичне забезпечення та матеріально-технічна база з 

проблеми формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до 

екологічної діяльності; тісний зв'язок закладів освіти з неформальними 

організаціями та підприємствами. 
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3.3. Перспективи імплементації досвіду Швеції формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в 

позашкільній освіті України 

 

На основі проведеного порівняльного аналізу проблеми формування в 

учнів середнього ступеня навчання (підлітків) готовності до екологічної 

діяльності в неформальній (позашкільній) освіті Швеції та України маємо 

змогу виокремити такі перспективні напрями для імплементації 

конструктивних ідей шведського досвіду: 1) зміст освітнього процесу; 2) 

форми та методи формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності; 3) реформування процесу формування у 

підлітків готовності до екологічної діяльності на всіх рівнях. 

Зміст освітнього процесу. Децентралізація системи освіти. В Україні 

триває процес децентралізації влади та системи освіти, відповідно. Надання 

самостійності у прийнятті рішень закладам позашкільної освіти з питань 

організації навчання та розподілу фінансів має бути значним кроком до 

децентралізації системи освіти в Україні. Швеція відіграє помітну роль в 

процесі децентралізації освіти в Україні. Наразі в українській державі 

реалізується шведсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в 

Україні» за підтримки організації SIDA. 

У Швеції децентралізація системи середньої та вищої освіти 

розпочалася з реформи 1991 року, за якою відповідальність за систему освіти 

та її фінансування покладається на місцеві органи управління, так звані 

муніципалітети. Фінансування системи освіти шведським урядом 

відбувалося у вигляді грантів, які розподілялися за певною схемою: 50 % від 

суми грантів відводиться на заробітну плату педагогічному персоналу, 25% 

грантів відводилося на навчання учнів з обмеженими можливостями та 

позашкільну освіту і 16% відводиться на сплату податків на заробітну плату. 

Варто зазначити, що з переходом до децентралізація системи освіти Швеції, 

муніципалітети отримали певні переваги, зокрема: 
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1. Прийняття до педагогічного складу працівників необхідну для 

кожного закладу освіти кількість педагогів; 

2. Розподіл грантів здійснюється муніципалітетом відповідно до 

потреб закладу освіти; (Ahlin & M̈ork, 2007 p. 6) 

3. Фінансування муніципалітетами приватних шкіл і як наслідок 

збільшення їх кількості та популярності серед громадян; 

4. Завдяки процесу децентралізації створення дозвіллєвих центрів, та 

їх кількість вирішується кожним муніципалітет самостійно. Наприклад, 

муніципалітет Скархолмен (Skӓrholmen) поділяється на 4 громади і кожна 

громада має свої дозвіллєві центри. Найбільший дозвіллєвий центр в 

муніципалітеті Скархолмені є Andra Hemmet (Другий дім). (Morozumi, 2012) 

 В Україні існують програми співпраці закладів вищої освіти з 

провідними приватними та промисловими підприємствами, проте цьому 

напряму варто приділити більше уваги, зокрема створити спеціалізовані 

екологічно спрямовані курси, такі, як: e-learning курсу, на яких викладали б 

практикуючі спеціалісти, а кращих учнів залучали б до реальних екологічних 

проєктів. 

Варто зазначити, що Швеція є одним із лідерів у сфері інновацій. 

Провідним фактором розвитку інноваційної складової освіти є тісна 

співпраця державного, приватного, освітнього та промислового секторів, 

створення спільних проєктів між закладами освіти та підприємствами.  

Одним із таких проєктів є «The Baltic University Programme», де 

особлива увага приділяється усвідомленню значимості екологічної 

стабільності і формуванню екологічно спрямованих навичок. Це мережа 

університетів-партнерів із країн Балтійського регіону, які спільно проводять 

тренінги, конференції, курси для студентів та учнів, викладачів та науковців, 

присвячених сталому розвитку. Напрями підготовки охоплюють навчання 

сталого менеджменту водних ресурсів, сталого урбаністичного менеджменту, 

сталого сільського господарства, створення сталих громад тощо. Як вид 

діяльності, було запроваджено e-learning курс, який складається з 
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найрізноманітніших завдань, а наприкінці курсу найкращих учасників 

запрошують до участі у вирішенні реальної проблеми, ідентифікованої в тій 

чи іншій країні. Загалом, в діяльності освітньої програми, 10 українських 

університетів було залучено до цього проєкту (Сандюк, c. 2).  

 Молодь є рушійною силою шведського суспільства, активним 

учасником та організатором громадських організацій, яка активно бере 

участь у суспільно-політичних процесах у різних сферах життя. Як 

зазначають шведські дослідники A. Jamison & M. Ring (2000), громадські 

екологічні організації Швеції почали створюватися після проголошення 

доктрини сталого розвитку та прийняття Швецією курсу щодо екологічного 

перетворення країни (Jeronen, Jeronen & Raustia, 2009). Громадські 

організації Швеції націлені не лише захищати навколишнє середовище, але й 

підвищувати рівень обізнаності серед учнівської молоді в усіх сферах 

суспільства. З’ясовано, що громадські організації є зв’язуючим ланцюгом 

між урядом та суспільством, оскільки суспільство висловлює свої побажання 

щодо відношення до влади через громадські організації. Згідно з 

класифікацією Лундквіста (Lundqvist, Lennart, 1996), Шведські екологічні 

організації поділяються на еко-технологічні, еко-інформаційні та еко-

продуктивні. Найвідомішими громадськими організаціями Швеції є Грінпіс 

Нордік, Шведська організація зі збереження природи, Польові біологи, Фонд 

захисту диких тварин (WWF), Екологічна організація «Друзі Землі», 

екологічна організація «Природний крок», фонд «Залишимо Швецію 

чистою» та ін.  

Однак, в Україні неприбутковим громадським організаціям із 

формування у підлітків готовності до екологічної діяльності приділяється 

доволі незначна увага з боку держави, а досить часто такі організації 

наштовхуються на перешкоди з боку держави в організації такої роботи. 

Українське суспільство має мізерні знання і досвід з питання гармонійного 

розвитку суспільства, тому, на нашу думку, корисною була б практика 

створення таких екологічних організацій і в нашій країні. 
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 Діяльність центрів позашкільної освіти має також бути зосереджена 

в школах, гімназіях, ліцеях та інших закладах загальної середньої освіти, які 

забезпечують безперервність шкільної та позашкільної освіти учнів.  

У Швеції на базі закладів загальної середньої освіти функціонують 

дозвіллєві центри та відкриті дозвіллєві центри, які пропонують навчання і 

догляд за дітьми після школи або під час канікул, який організовується для 

дітей до 12 років. Дозвіллєві центри регулюються Законом «Про Освіту» 

Швеції. Як зазначається в законі, дозвіллєвий центр – це центр, який 

пропонує навчальні групові види діяльності для дітей на частину дня, коли 

вони не навчаються в школі або знаходяться на канікулах. Дозвіллєвий центр 

може існувати як самостійна організація, але в основному він співпрацює з 

школою (Swedish Association for Local Authorities and Regions (SALAR), 

2005). Більшість дозвіллєвих центрів працюють упродовж року та денні 

години роботи, пристосовуються до режиму роботи чи навчання батьків або 

до потреб дітей (Skolverket, 2010). 

Хоча дозвіллєві центри і функціонують при закладах освіти, однак 

вони не обмежуються навчальними видами діяльності та системою 

оцінювання. Шведські вчені (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson 2014), 

(Saar, Löfdahl,& Hjalmarsson, 2012) зазначають, що дозвіллєві центри 

направлені на створення сприятливого соціального добробуту дітей, тому їх 

діяльність не може контролюватися або оцінюватися, як це робиться в 

школах. Дозвіллєві центри в Швеції створюються на кращих засадах 

соціальної та родинної педагогіки, де діти почуватимуться як вдома. 

Форми та методи формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності.  

Варто зазначити, що в українській позашкільній освітній системі 

прослідковується застарілість та одноманітність використання форм та 

методів щодо формування у підлітків готовності до екологічної діяльності, 

вважаємо доцільним запроваджувати досвід Швеції в освітню систему 

України. 
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Цінним, на нашу думку, є досвід використання в українській 

позашкільній освіті таких форм та методів екологічного виховання як 

відкрите навчання або навчання на відкритому повітрі, яке забезпечує 

навчання за рахунок набуття теоретичних знань та практичного досвіду в 

конкретних реальних ситуаціях, метод планування цілеспрямованої 

(доцільної) діяльності у зв’язку з вирішенням будь-якого навчального 

завдання за реальних життєвих обставин, метод навчання на основі 

вирішення проблем, ЕРА-модель, джиго, метод проєктів тощо. 

У процесі імплементації досвіду Швеції з формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в 

позашкільну освіту України нами було розроблено навчальну програму з 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Екологічні доріжки 

України та Швеції». Навчальна програма може бути реалізована в гуртках 

еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти та спрямована на 

вихованців 6 – 8 класів.  

Метою навчальної програми є формування у підлітків готовності до 

екологічної діяльності в позашкільній освіті України на прикладі Швеції. 

Основними завданнями програми є: 

- ознайомити з екологічною ситуацією в Україні та світі; 

- сформувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища; 

- розвинути позитивні якості особистості: відповідальність за 

результат 

- власної діяльності, бережливість, самостійність у прийнятті рішень; 

- розвивати здатність адекватно оцінювати стан навколишнього 

середовища та приймати правильні рішення щодо його поліпшення. 

Навчання за цією програмою озброїть підлітків знаннями та фактами 

екологічних проблем, які існують на території України та, з якими стикається 

Швеція та увесь світ. Концепція сталого розвитку є фундаментальним 

напрямом розвитку будь-якої країни світу, яка прагне до збалансованого 

розвитку суспільства. Хоча Швеція і вважається найпершою країною, де 

утвердилась ідея сталого розвитку та почала боротьбу за вирішення 
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екологічних проблем, але до кінця вирішити екологічні проблеми Швеції не 

вдалося. Вважається, що теоретичний аналіз екологічної ситуації Швеції та 

Україні  в минулому та сьогодні дасть змогу підліткам порівняти екологічні 

проблеми обох країн та виокремити шляхи вирішення цих проблем та 

сформує у підлітків готовність до екологічної діяльності.  

Теоретична та практична частина навчальної програми представлена 

різноманітними методами навчання та виховання, які позитивно впливають 

на формування у підлітків готовності до екологічної діяльності. У навчальній 

програмі з формування у підлітків готовності до екологічної діяльності були 

застосовані такі групи методів: формування свідомості особистості, 

формування досвіду суспільної поведінки, організація діяльності та 

суспільної поведінки, стимулювання поведінки і діяльності, активні методи 

навчання, метод проєктів. 

Серед методів формування у підлітків готовності до екологічної 

діяльності, були використані такі: розповідь, бесіда,міні-лекція, приклад. 

Методи організації діяльності та поведінки учнів включають: 

урахування суспільної думки, вправи, створення виховуючих ситуацій. 

Щодо методів стимулювання поведінки та діяльності, було 

використано метод заохочення. 

Як зазначалося, нами були використані активні методи, такі як: 

флешмоб, екскурсія на природу, по місту, навчальні екскурсії тощо. 

Метод проектів також використовувався в навчальній програмі у 

вигляді проєктів та презентацій. 

У навчальній програмі використовувалися наступні форми проведення 

занять та тематика: флешмоб «Збережемо планету Земля», міні-лекція 

«Екологічна діяльність та сталий розвиток», екскурсія містом, година кіно 

«Документальний фільм про Грету Тумберг» та «Нульовий вплив»,проєкт 

«Вирішення екологічної катастрофи у моєму місті (селі)», екскурсія до 

Національного музею «Чорнобиль», презентація «Перетворення Швеції в 

екологічну країну світу», міні-лекція «Способи переробки сміття», 

презентація «Сміття – проблема людства», екскурсія до лісу, проведення 
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акції зі збору та утилізації сміття, година кіно «The Hidden Truth Behind 

Sweden’s Waste Disposal Infrastructure», презентацію: «Утилізація сміття у 

Швеції», презентацію про типи екосистем, година праці «Посадка дерев» та 

«Облаштування акваріуму», презентація: «Сільське господарство і сталий 

розвиток: точки дотику», екскурсія на виробничі об’єкти, проєкт «Перехід 

України до сталого розвитку у сільському господарстві», флешмоб «Ми – 

невід’ємна частина сталого розвитку суспільства». 

Отже, використання зазначених форм та методів в навчальній програмі 

«Екологічні доріжки України та Швеції» у контексті формування в підлітків 

готовності до екологічної діяльності повинні спонукати їх виявляти 

екологічні проблеми, знаходити оптимальні шляхи для їх вирішення та 

використовувати концепцію сталого розвитку в повсякденному житті. 

Реформування процесу формування у підлітків готовності до 

екологічної діяльності на всіх рівнях. 

Система позашкільної освіти України має бути реформована та 

вдосконалена не лише на загальнодержавному рівні, а й на регіональному та 

місцевому рівнях. На практичному рівні, перспективним, на нашу думку 

може бути розробка концепції позашкільної освіти дітей, у якому кожному 

регіону буде прописана організація позашкільного освітнього процесу. 

Залучення до співпраці у питанні формування у підлітків готовності до 

екологічної діяльності не лише з телебаченням, радіо, Інтернет, газетами, 

журналами, але й з театрами, філармоніями, громадськими дитячими та 

молодіжними організаціями, творчими дитячими та юнацькими 

об’єднаннями за місцем проживання, на підприємствах, з фондами, 

асоціаціями тощо, які мають разом із закладами освіти реалізовувати 

державну політику в галузі освіти і сприяти формуванню всебічно розвиненої 

особистості.  

Саме засоби масової інформації у сучасному світі є основними 

вихователями молодого покоління. Центральне телебачення Швеції приділяє 

достатню увагу програмам про захист навколишнього середовища. Так, для 

дітей двічі в тиждень виходить передача «Jjätteiden tuotannon matkaan» 
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(подорож від виробництва до відходів), яка формує у дітей правила 

поведінки, спрямовані на бережливе ставлення до природи. 

Музей, як соціальний інститут розвитку суспільства відіграє важливу 

роль в екологічному вихованні учнів в Швеції. Будучи важливим осередком 

освіти учнів та молоді в Швеції, музеї використовують в своїй діяльності такі 

форми: виставки, проведення конференцій та освітні зустрічі з 

навколишнього середовища. В музеях також зосереджена інформація про 

навколишнє середовище та участь в екологічних видах діяльності (Shumizu & 

Tanaka, 2000, p. 235). 

Позитивною є також практика організації спеціальних проєктів як в 

межах школи, так і в позашкільній освіті, з формування в учнів готовності до 

екологічної діяльності. Такі екологічні проєкти не лише формують у 

підлітків готовність до екологічної діяльності, а й розвивають розумові та 

фізичні здібності дітей.  

 Теоретичний аналіз дослідження неформальних екологічних 

організацій, які існують на території Швеції довів, що організація 

екологічних проєктів є розповсюдженим методом формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності. Однією з 

таких організацій є фонд «Залишимо Швеція чистою». Цей фонд організував 

та провів з 2009 по 2011 роки проєкт «COM-U (Communicating Environmental 

Actions to Children and Youth» для учнів та молоді. В ході проєкту учні та 

молодь отримували знання, досвід та інструменти для побудови концепції 

сталого розвитку в шведських закладах освіти. Проєкт мав екологічну 

направленість та відповідав Шведським екологічним цілям, тому отримав 

інформаційну, фінансову та емоційну підтримку як на національному, так і 

на міжнародному рівні. Організаторами проєкту використовувалися 

різноманітні методи: конференції, семінари, зустрічі, покази фільмів, 

змагання та ін. для учнів та педагогічного складу, щоб озброїти учнів та 

вчителів теоретичними знаннями зі сталого розвитку та практичними 

навичками побудови сталого розвитку в Швеції (The Keep Sweden Tidy 

Foundation School and pre-school, 2009). 
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 Інша неформальна організація, яка створює екологічні проєкти є 

Еко-школи. Еко-школи своєю діяльністю та методами заохочують учнів бути 

частиною навколишнього середовища та активно захищати його. Поєднуючи 

навчання з різними видами екологічної діяльності, ця організація залучає як 

вчителів так і учнів до покращення навколишнього середовища. Основними 

екологічними проєктами, які організовують Еко-школи є «Кампанія по 

зменшенню сміття», «Глобальні дні дій», «Е-спейс», «Наші глобальні 

проєкти» та ін. (Education. Dove Cottage, the Wordsworth Museum and Art 

Gallery). 

На основі здобутих результатів дослідження розроблено рекомендації 

щодо адаптації конструктивних ідей шведського досвіду в українське освітнє 

середовище з метою формування у підлітків готовності до екологічної 

діяльності в позашкільній освіті.  

На державному рівні в контексті реформування позашкільної освіти 

України доцільно: 

- розробити державну програму позашкільної екологічної освіти; 

розробити програму з формування готовності до екологічної діяльності для 

підліткового віку; 

- переорієнтувати зміст, форми та методи формування у підлітків 

готовності до екологічної діяльності з огляду на використання базових 

екологічних знань, визначення екологічних цінностей та формування умінь 

застосувати дані знання та уміння у екологічній діяльності; 

- модернізація та покращення якості закладів позашкільної освіти 

направлених на формування у підлітків готовності екологічної діяльності, 

забезпечуючи їх доступність для підвищення інтересу й рівня залученості 

підлітків до виконання творчих та пошуково-дослідницьких завдань 

екологічного характеру; 

- удосконалити підготовку педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти України з урахуванням досвіду Швеції зокрема, щодо 

використання інноваційних форм та методів навчання та виховання; 
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- залучити промислові підприємства, приватні бізнесові структури та 

громадські організації до співпраці із закладами позашкільної освіти на 

регулярній основі (наприклад, під час проведення конференцій, форумів 

екологічного характеру, різноманітних екологічних акцій, виставок або 

флешмобів); 

На рівні закладів позашкільної освіти рекомендовано: 

- розширити повноваження закладів позашкільної освіти та збільшити 

кількість годин для занять з формування у підлітків готовності до екологічної 

діяльності; 

- переорієнтувати проведення занять із пізнавальної площини у 

практично-діяльнісну шляхом залучення підлітків до вирішення екологічних 

ситуацій та до виконання проєктів; 

- залучити до співпраці з питання формування у підлітків готовності до 

екологічної діяльності фахівців із науково-дослідних інститутів з метою 

ознайомлення їх з сучасними тенденціями екологічної освіти; 

- урізноманітнити форми та методи, направлені на формування у 

підлітків готовності до екологічної діяльності; 

- розширити застосування міжпредметних зв’язків, упроваджуючи в 

освітній процес комплексні програми й інтегровані предмети, поєднуючи 

знання з природничих наук із практичною екологічною діяльністю та 

творчим самовираженням учнів; 

- залучити батьків до активної співпраці із закладами позашкільної 

освіти й передбачити для них консультації з питання формування у підлітків 

готовності до екологічної діяльності; 

- запровадити на регулярній основі навчальну практику на пришкільній 

ділянці, парку чи лісі з метою ознайомлення з екологічною ситуацією на 

місцевості, формування у підлітків готовності до екологічної діяльності та 

підвищення мотивації до усунення екологічних проблем. 

На індивідуальному рівні доцільно: 

- брати активну участь у житті школи та громади (брати участь у 

екологічних акціях та флешмобах з метою формування готовності до 
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екологічної діяльності), що допоможе бути в курсі екологічної ситуації в 

країні та набути умінь та навичок вирішення екологічних проблем; 

- формувати позитивне ставлення до власних помилок та невдалого 

досвіду як невід’ємного складника формування готовності до екологічної 

діяльності. 
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Висновки до ІІІ розділу 

Аналіз законів України у сфері освіти, указів та розпоряджень 

Президента України, накази міністерств та відомств, які регулюють 

відносини у сфері екологічної освіти, дозволяють стверджувати, що 

українське суспільство нарешті усвідомило, що проблема формування у 

підлітків готовності до екологічної діяльності є важливою та нагальною та 

має вирішуватися на державному рівні. Незаперечним є той факт, що в 

Україні функціонує система позашкільної освіти, яка за ознаками є подібною 

до неформальної освіти Швеції та інших європейських країн, відповідає 

основним критеріям неформальної освіти та є складовою безперервної 

системи освіти, а також результатом навчання, виховання та розвитку 

особистості у вільний від навчання час у закладах позашкільної освіти.  

Оскільки Швеція вважається лідером у питанні формування в учнів 

готовності до екологічної діяльності, а Україна має певні проблеми у цій 

сфері, то для їх вирішення необхідно звернутися до досвіду Швеції. 

Аналіз наукової та методичної літератури показує, що основним 

напрямом позашкільної освіти в Україні є дослідницько-експериментальний. 

Цей напрям сприяє залученню учнів до науково-дослідницької та 

експериментальної роботи в різних галузях науки, культури та мистецтва, а 

також створює умови для формування у підлітків готовності до екологічної 

діяльності. 

Центральне місце в системі позашкільного екологічного навчання дітей 

і молоді та серед соціальних та навчально-наукових інститутів виховання й 

розвитку підростаючого покоління України посідає НЕНЦ, який також 

об’єднує та координує систему позашкільної роботи еколого-природничого, 

природничо-етнографічного та натуралістичного (переважно 

сільськогосподарського) спрямування. 

Необхідно відмітити, що різноманітні за профілями гуртки, клуби, 

секції, музеї, трудові об’єднання, учнівські виробничі бригади, екологічні 

агітбригади, природоохоронні загони «голубих» і «зелених» патрулів, 
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шкільні лісництва, фермерські об’єднання, які функціонують в НЕНЦ, 

допомагають вихованцям не лише поглибити набуті в школі знання з різних 

предметів, знайти конкретні практичні справи, набути трудових навичок, а за 

часту й обрати професію, підготуватися до професійної як практичної, так і 

наукової діяльності.  

У процесі дослідження імплементації досвіду Швеції з формування в 

учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в 

позашкільну освіту України нами розроблено навчальну програму з 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Екологічні доріжки 

України та Швеції». Навчальна програма може бути реалізована у гуртках 

еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти та спрямована на 

вихованців 6 – 8 класів.  

Теоретична та практична частина навчальної програми представлена 

різноманітними методами навчання та виховання, які позитивно впливають 

на формування у підлітків готовності до екологічної діялності. У навчальній 

програмі з формування у підлітків готовності до екологічної діяльності були 

застосовані такі групи методів: формування свідомості особистості, 

формування досвіду суспільної поведінки, організація діяльності та 

суспільної поведінки, стимулювання поведінки і діяльності, активні методи 

навчання, метод проєктів. 

Здійснено порівняльний аналіз проблеми формування в учнів 

середнього ступеня навчання (підлітків) готовності до екологічної діяльності 

в неформальній (позашкільній) освіті Швеції та України на основі 

емпіричних даних (бесіди зі шведськими та українськими викладачами) та 

теоретичного вивчення науково-педагогічних джерел за темою дослідження. 

Критеріями педагогічного порівняння обрано: 1) тлумачення поняття 

«готовність до екологічної діяльності» українськими та шведськими 

вченими; 2) організаційно-методичне забезпечення формування в учнів 

середнього ступеня навчання (підлітків) готовності до екологічної діяльності 

у неформальній освіті Швеції та України. 
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Відповідно до першого критерію порівняння у процесі теоретичного 

аналізу підходів вітчизняних та шведських учених до визначення 

досліджуваного поняття встановлено, що у педагогічній науці Швеціїії та 

України схожими є трактування готовності учнів середнього ступеня 

навчання (підлітків) до екологічної діяльності, що стосуються звернення до 

таких компонентів, як когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісний. 

Розбіжності визначаються малорозробленістю аналізованого поняття та 

відсутністю напрацювань щодо сутності та структурних складників у 

вітчизняних психолого-педагогічних джерелах відмінно від шведських. 

До відмінностей варто віднести той факт, що в шведських наукових 

джерелах тотожними є поняття «екологічна освіта (environmental education)» 

та «освіта сталого розвитку (education for sustainable development)», тоді як в 

українській освітній системі науковці оперують лише поняттям «екологічна 

освіта». Здебільшого шведські науковці послуговуються поняттям «освіта 

сталого розвитку (education for sustainable development)» для трактування 

основних положень екологічної освіти та готовності до екологічної 

діяльності. Натомість українські дослідники використовують більш вузьке 

поняття «екологічна діяльність». 

У відповідності з другим критерієм порівняння щодо організаційно-

методичного забезпечення формування в учнів середнього ступеня навчання 

(підлітків) готовності до екологічної діяльності у неформальній 

(позашкільній) освіті обох країн встановлено, що в шведських неформальних 

закладах на прикладі неформальних екологічних організацій керуються 

розробленими ефективними методами екологічної освіти, що позитивно 

впливає на формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до 

екологічної діяльності шляхом: налагодження тісної співпраці неформальних 

екологічних організацій із формальними освітніми закладами Швеції; 

запровадження на регулярній основі в неформальних закладах освіти низки 

навчальних екскурсій на виробництво; використання новітніх технологій та 

он-лайн ресурсів для модернізації та покращення екологічної освіти. 
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Порівняльний аналіз окремих аспектів організаційно-методичного 

забезпечення формування в учнів середнього ступеня навчання (підлітків) 

готовності до екологічної діяльності в неформальній (позашкільній) освіті 

Швеції та України дав змогу виявити принципові змістово-процесуальні 

відмінності шведської неформальної освіти від української позашкільної 

освіти, головними з яких є: практична спрямованість шведських закладів 

неформальної освіти на формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності, яка реалізується шляхом постійного 

вдосконалення неформальної екологічної освіти; здобуття основних 

екологічних знань та формування навичок готовності до екологічної 

діяльності задля розвитку сталого суспільства; високий рівень забезпеченості 

інформаційними ресурсами; індивідуальний підхід до кожного учня; 

розроблене і втілене в практичну діяльність закладів неформальної освіти 

методичне забезпечення та матеріально-технічна база з проблеми 

формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної 

діяльності; тісний зв'язок закладів освіти з неформальними організаціями та 

підприємствами. 

На основі порівняльного аналізу проблеми формування в учнів 

середнього ступеня навчання (підлітків) готовності до екологічної діяльності 

в неформальній (позашкільній) освіті Швеції та України було розроблено 

рекомендації щодо використання конструктивних ідей шведського досвіду 

формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної 

діяльності в освітньому просторі України на державному, інституційному та 

індивідуальному рівнях.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації подано теоретичний аналіз проблеми формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності у 

неформальній освіті Швеції. Результати дослідження засвідчили досягнення 

мети, розв’язання завдань і дали підставу для таких висновків: 

1. Окреслено термінологічне поле дослідження, яке представлено 

поняттями «готовність», «діяльність» та «екологічна діяльність» з 

філософської, психологічної та педагогічної точок зору шведськими та 

українськими науковцями. Категорія «екологічна діяльність» будучи 

ключовою в досліджуваному понятті «готовність учнів середнього ступеня 

навчання готовності до екологічної діяльності» розуміється як сукупність дій 

та методів, направлених на збереження, поліпшення та відновлення 

навколишнього середовища, які висловлюють аспект відносин особистості з 

природою.  

Виявлено, що у психолого-педагогічній науці виділено три етапи 

вивчення феномену готовності: I етап (кінець XIX – початок XX ст.) – 

феномен як настанова, II етап – готовність як феномен усталеності людини 

до зовнішніх та внутрішніх впливів, III етап – готовність як якісний показник 

саморегуляції на різних рівнях проходження процесів: психологічному та 

соціальному. 

З’ясовано, що кожна наука надає цьому поняттю деякі індивідуальні 

характеристики, хоча з упевненістю можна сказати, що і педагоги, і 

психологи дають споріднені дефініції. Ядро цього поняття включає в себе як 

психологічну готовність, яка являє собою як базу та стійку платформу 

діяльності, так і практичну (професійну) готовність для застосування усіх 

знань і умінь на практиці.  

Уточнено сутність досліджуваного поняття: «готовність учнів 

середнього ступеня навчання до екологічної діяльності» визначається як 

особистісне утворення, у якому інтегровані знання про сутність та змістові 

аспекти екологічної діяльності, емоційно-ціннісне ставлення до процесу 

екологічної діяльності, в також застосування набутих знань та вмінь у 
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екологічній діяльності та активна участь учнів середнього ступеня навчання 

у екологічній діяльності. 

2. Визначено основні структурні компоненти поняття «готовності до 

екологічної діяльності»: когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісний 

компоненти.  

Компонентом когнітивного компоненту є сукупність знань про сутність 

та змістові аспекти екологічної діяльності. Він детермінується через такі 

показники: усвідомлення особистістю важливості екологічної діяльності; 

усвідомлення стереотипів і правил поведінки особистості з природою та 

навколишнім середовищем; цілеспрямоване, бажане пізнання особистістю 

процесів природи та позитивних дій особистості у раціональному 

використанні ресурсів природи.  

Емоційно-ціннісний компонент поєднує потреби, цінності, мотиви 

діяльності, спрямовані на досягнення позитивно-ціннісного ставлення до 

процесу екологічної діяльності та визначається через наступні показники: 

усвідомлення ціннісного та зацікавленого ставлення особистості до явищ 

дійсності; любов і повага особистості до живої та неживої природи та всього 

навколишнього середовища. 

Діяльнісний компонент включає досвід застосування знань та вмінь у 

екологічній діяльності, активна та добровільна участь учнів в екологічній 

діяльності. Цей компонент проявляється в співпраці, доброзичливості, 

контролі за поведінкою інших людей та самоконтролі. Цей компонент має 

такі показники: здатність особистості трансформувати свої знання, ставлення 

до екологічної проблеми та готовність реалізувати набутий екологічний 

досвід у конкретній екологічній ситуації; участь у громадсько-суспільній 

діяльності, волонтерському русі; толерантне ставлення до природи та всього 

живого на Землі. 

3. Було розкрито специфіку терміну «неформальна освіта» на 

основі теоретичного аналізу праць зарубіжних науковців. Виявлено, що 

неформальна освіта згідно з Міжнародним стандартом класифікації освіти, 

розробленим ЮНЕСКО, визначається як будь-яка організована систематична 
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освітня діяльність, що проводиться поза межами формальної системи для 

забезпечення окремих підгруп населення обраними видами навчання. При 

цьому програми неформальної освіти можуть мати різну тривалість та 

надавати або не надавати сертифікат по завершенні навчання. 

З’ясовано особливості процесу неформальної освіти Швеції стосовно 

формування готовності учнів середнього ступеня навчання до екологічної 

діяльності. 

Встановлено, що неформальна освіта у Швеції спрямована на 

виховання екологічно свідомого громадянина, добре обізнаного з 

проблемами навколишнього середовища і готового брати активну участь в 

їхньому розв’язанні.  

Визначено та узагальнено форми і методи формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності. 

Досліджено, що неформальні організації Швеції, які націлені на формування 

готовності до екологічної діяльності учнів середнього ступеня навчання, 

використовують в основному групові форми і методи. 

Встановлено, що у Швеції керуються розробленими ефективними 

формами й методами екологічної освіти, що позитивно впливає на 

формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної 

діяльності шляхом: налагодження тісної співпраці неформальних 

екологічних організацій із формальними освітніми закладами Швеції; 

запровадження на регулярній основі в неформальних закладах освіти низки 

навчальних екскурсій на виробництво; використання новітніх технологій та 

он-лайн ресурсів для модернізації та покращення екологічної освіти. 

4. Найпоширенішими формами й методами навчання, які 

використовуються з метою формування в учнів середнього ступеня навчання 

готовності до екологічної діяльності, є такі активні методи навчання, як: гра, 

вулик, метод проєктів, дискусія, зміна складу груп, навчання на основі 

розв’язання проблем та ін.  

Незважаючи на це, спільним моментом в організації неформальної 

екологічної діяльності в цих країнах є розуміння необхідності співпраці в 
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проблематиці неформальної освіти між державою, приватним сектором і 

громадянським суспільством. 

5. Розроблено навчальну програму та рекомендації щодо використання 

конструктивних ідей шведського досвіду формування в учнів середнього 

ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в освітньому просторі 

України на державному, місцевому та регіональному рівнях за нормативним, 

організаційним та методичним напрямами: 

- децентралізація влади та системи освіти (надання самостійності у 

прийнятті рішень закладам позашкільної освіти щодо організації навчання та 

розподілу фінансів); 

- участь держави щодо формування в учнів середнього ступеня 

навчання готовності до екологічної діяльності, громадськість та приватний 

сектор також скоординовуватимуть свої зусилля в цьому напрямку; 

- співпраця приватного та освітнього секторів, створення спільних 

проєктів між навчальними закладами та підприємствами; 

- залучення громадських організацій; 

- удосконалення форм та методів діяльності; 

- залучення засобів масової інформації; 

- співпраця закладів формальної та неформальної освіти; 

- модернізація освітнього процесу відповідно до європейських 

стандартів; 

- підготовка кваліфікованих педагогічних працівників.  

Таким чином, вважаємо, що представлений у дослідженні шведський 

досвід формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до 

екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції заслуговує на увагу, 

творче освоєння та використання в українській освітній системі, а також у 

вітчизняній педагогічній теорії і практиці. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Шведський екологічний кодекс 

Шведський екологічний кодекс був прийнятий у 1998 році та набрав 

чинності 1 січня 1999 року. Правила містяться в 15 актах, які були включені 

до Кодексу. Як багато подібних правил попередніх статутів були замінені на 

загальні правила, кількість положень було зменшено. Екологічний кодекс, 

однак, є основним законодавчим актом. Кодекс містить 33 розділи, що 

складаються з майже 500 розділів. Однак, це лише основні правила захисту 

навколишнього середовища, які включені в Екологічний кодекс. Докладніше 

положення  були закріплені в указах, зроблених Урядом. 

У перекладі враховуються зміни, що відбулися з моменту набрання 

чинності Кодексом до 1 серпня 2000 року. Посилання на закони, що 

приймають поправки, наведено в пояснювальній записці закону і показують 

каталоговий номер закону, про який іде мова. Проте закони, що регулюють 

перехідні механізми або дати вступу в силу не були включені.  

Два додатки, що визначають екологічні класи бензину та дизельного 

палива не включені до перекладу. Міністерство охорони навколишнього 

середовища публікує переклад як обслуговування зацікавлених осіб, але не 

несе юридичної відповідальності для перекладу або за будь-які наслідки, 

пов'язані з його використання. 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ  

СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДІЯТЕЛЬНОСТІ  

Глава 9. Екологічно небезпечні види діяльності та захист здоров'я.  

Визначення 

Розділ 1 «Екологічно небезпечні види діяльності» означають:  

1. скидання стічних вод, твердих речовин або газу з суші, будівлі або 

споруди на суші в акваторії або підземні води;  

2. будь-яке використання землі, будівель або споруд, що тягне за собою 

ризик шкоди здоров'ю людей або навколишньому середовищу через викиди  

або викиди, відмінні від зазначених у пункті 1, або забруднення землі, 

повітря, водних зон або підземних вод;  

3. будь-яке використання землі, будівель або споруд, які можуть 

спричинити шкоду навколишньому середовищу через шум, вібрацію, світло 

іонізуюче або неіонізуюче випромінювання або подібний вплив.  

Розділ 2 «Стічні води» означають:  

1. злив води, стічних вод або інших рідких домішок;  

2. воду, що використовується для охолодження;  

3. воду, яка використовується з метою скидання землі, що входить в 

детальний план розвитку, де немає дренажу, здійснюється на користь певної 

власності чи майна; або  

4. воду, яка відводиться з метою скидання поховань в землю.  

Розділ 3 «Знешкодження для здоров'я людини» означає будь-яке 

порушення, яке може негативно впливати на стан здоров'я у медичних чи 

гігієнічних умовах, які не є незначними чи тимчасовими. 

Загальні положення щодо екологічно небезпечних речовин в діяльності 

та охорона здоров'я  

Розділ 4 Якщо існують особливі причини, через які потрібно захищати 

здоров'я людини або навколишнє середовище, уряд може видавати правила 

чи рішення для певної частини країни, які забороняють: 
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1. скидання стічних вод, твердих речовин або газу з суші, будівлі або 

споруди; або  

2. відкладання твердих речовин. Це застосовується, якщо такі дії 

можуть призвести до забруднення або негативного впливу на акваторії, землі 

або ґрунтові води.  

Розділ 5. З метою захисту здоров'я людей або навколишнього 

середовища, уряд може, де це виглядає більше належним, ніж видача рішень 

в окремих випадках, видавати правила в інших випадках, крім зазначених у 

розділі 4, що передбачають заборони, захисні заходи, обмеження та інші 

заходи безпеки, пов'язані з екологічно небезпечними видами діяльності. Такі 

правила можуть також видаватися з метою дотримання Міжнародних 

зобов'язань Швеції. За особливих обставин Уряд може санкціонувати право 

видавати такі правила. У разі необхідності Уряд може видавати правила, що 

вимагають Заходи безпеки, які виходять за рамки зобов'язання Швеції як 

держави-члена Європейського Союзу чи її міжнародних зобов'язань. 

Дозвільні вимоги та вимоги щодо повідомлення щодо навколишнього 

середовища, небезпечні види діяльності  

Розділ 6 Уряд може передбачити наступну діяльність, яка не може бути 

здійснена без попереднього дозволу або сповіщення:  

1. будівництво або експлуатація певних видів фабрик, інші об'єкти або 

інші екологічно небезпечні види діяльності;  

2. скидання стічних вод на сушу або в акваторії або підземних водах;  

3. вивантаження або здавання твердих відходів або іншого твердого 

тіла, де можливе забруднення землі, водні території або підземні води; і  

4. екологічно небезпечні види діяльності, зазначені в пунктах 1-3, де є 

процес виробництва або обробки або інші параметри, якщо зміни не є 

незначними. 

Навіть там, де дозвіл не вимагається відповідно до першого параграфа, 

орган нагляду може в окремих випадках замовити у оператора, який подає 

заявку на отримання дозволу, якщо ця діяльність передбачає ризик значного 

забруднення або іншого суттєвого збитку здоров'я людини або 
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навколишнього середовища. Особи, які переслідують або мають намір 

здійснювати екологічну діяльність, небезпечна діяльність може подати 

заявку на отримання дозволу на діяльність відповідно до цього Кодексу, 

навіть якщо такого дозволу немає.  

Розділ 7. Стічні води мають викидатися та очищатися або якимсь 

іншим способом, щоб уникнути шкоди здоров’ю людей або навколишньому 

середовищу. Відповідні каналізаційні системи або інші роботи, які 

створюються з цією метою. Уряд може видавати правила, що забороняють 

створення або зміну таких каналізаційних систем або інших робіт без 

попереднього дозволу або повідомлення. Уряд може делегувати видачу 

зазначених правил у другому пункті до муніципалітету.  

Розділ 8. Заявки на отримання дозволів на навколишнє середовище, 

небезпечні види діяльності розглядаються екологічними судами. Уряд може 

передбачити, що заявки на отримання дозволів на певні види діяльності 

розглядаються адміністративною радою округу. Якщо є екологічно 

небезпечна діяльність, яка матиме мало впливу на довкілля, уряд може 

передбачити, що заявка на дозвіл розглядається муніципальним комітетом. 

Дозволено заявки шведською мовою Збройні сили, Національна 

адміністрація укріплень Адміністрація Мацеріель або Рада національної 

оборони, центр завжди розглядається радою адміністративного округу. 

Повідомлення про екологічно небезпечну діяльність має бути зроблене 

Генерал-сержанту збройних сил Швеції або муніципалітету або окружному 

адміністративному комітету у відповідності до розпоряджень уряду. 

Спеціальні положення стосовно охорони здоров'я  

Розділ 9. Житлові та громадські приміщення повинні 

використовуватися таким чином, щоб не запобігти шкоди здоров'ю людей і 

бути вільні від паразитів та інших шкідників. Власники або орендарі майна, 

про яке йдеться мова, приймають будь-які заходи, які можуть бути 

обґрунтовані необхідними для запобігання або ліквідації шкоди для здоров'ю 

людей.  
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Розділ 10 Структура збору підземних вод повинна бути встановлена та 

використана таким чином, щоб заподіяти шкоду, не завдаючи шкоди 

здоров'ю людини. Якщо дозвіл не вимагається відповідно до глави 11, то 

муніципалітет може вимагати, щоб дозвіл все ж таки був отриманий від або 

попереднього повідомлення, поданий муніципалітету до створення нової 

структури збору підземних вод та використовується в районі, де є дефіцит 

свіжих підземних вод або ризик дефіциту в майбутньому. Це застосовується, 

якщо необхідно, щоб запобігти шкоді здоров'ю людей. Муніципалітет може 

також вимагати повідомлення про наявність існуючих структур у визначені 

ділянки.  

Розділ 11. Уряд може передбачити, що певні тварини не повинні 

зберігатися без дозволу  муніципалітету в районах, включених в детальні 

плани розвитку або регулювання районів, де такі правила необхідні для 

запобігання шкоди для здоров'я людей. Уряд може делегувати видачу таких 

правил на муніципалітет.  

Розділ 12. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати будь-

які правила, необхідні для цілей охорони здоров'я у випадках, крім згаданих 

у розділах 10 та 11. Уряд може делегувати видачу таких правил 

муніципалітету. Правила, випущені відповідно до першого абзацу, можуть 

передбачати ці дії, які можуть спричинити збитки або шкоду для здоров'я 

людей, не слід проводити або що певні структури не повинні бути створені 

без попереднього дозволу чи повідомлення до муніципалітету. 

Розділ 13. Муніципальні правила, видані з метою захисту від шкоди 

здоров'ю людини не повинні включати непотрібний примус громадськості 

або будь-які інші невиправдані обмеження свободи особистості.  

Глава 10. Забруднені території. Відповідальність за розслідування та 

післяопераційне лікування  

Розділ 1. Ця глава застосовується до земельних та водних районів, 

будівлі та споруди, які так забруднені, що вони можуть заподіяти збитки або 

шкоду здоров'ю людей або навколишньому середовищу.  
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Розділ 2. Особи, які переслідують чи переслідували діяльність або 

прийняті заходи, які є причиною забруднення (оператори) несуть 

відповідальність за подальшу обробку ділянок, будівель і структури, згадані 

в розділі 1.  

Розділ 3. Якщо оператор не може виконати або заплатити після 

очищення забрудненого майна, особа, яка придбала майно і знала про 

забруднення на час придбання або повинен був виявити про це, то несе 

відповідальність за післяопераційне лікування. Якщо придбане майно є 

приватним житлом, майно в значеному розділі 2, розділу 13 Податкового 

закону (1999: 1229), лише одержувач, який знав про це забруднення несе 

відповідальність. У випадку забруднення будівлі або структури, те ж саме 

стосується особи, яка придбала власність, на якій знаходиться будівля або 

споруда. Придбання земельної ділянки вважається придбанням майна. 

Перший абзац не застосовується, коли банк набуває майно для захисту 

позову відповідно до розділу 2 розділу 28 Закону про банківську діяльність 

(1987 рік: 617). (Закон 1999: 1231)  

Розділ 4. Відповідальність за подальше лікування означає, що особа, 

яка несе відповідальність за післяопераційне лікування, у тій мірі, в якій це 

стосується розумно, здійснювати або платити за будь-які післяопераційні 

заходи, які необхідні для запобігання подальшого пошкодження або боротьбі 

з ним, шкоди здоров'ю людей або навколишньому середовищу. Коли 

визначається ступінь відповідальності,, враховується тривалість часу, що 

минуло з моменту виникнення забруднення, чи то людина була зобов'язана 

запобігти майбутніх збиток та будь-яким іншим відповідним обставинам. 

Якщо оператор може показати, що він був тільки відповідальний за 

забруднення в обмеженій мірі, це також має бути враховано у зв'язку з 

визначенням ступеня відповідальності. Закон про обмеження заявок (1981: 

130) не застосовується на відповідальність за подальше лікування.  

Розділ 5. Власник майна, що перероблений, може, незважаючи на той 

факт, що він не несе відповідальності за розділом 2 або розділом 3, бути 
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зобов'язаний в тій мірі, в якій розумно покриває витрати, що відповідають 

зростанню вартості майна внаслідок подальшого лікування.  

Розділ 6. Якщо декілька операторів несуть відповідальність відповідно 

до розділ 2, вони приймають в тій чи іншій мірі сукупну відповідальність, що 

відповідальність не обмежується відповідно до розділу 4 першим 

параграфом. Оператор, який показує, що він або її відповідальність за 

забруднення незначне, що це не виправдовує процедуру подальшого 

лікування, однак, несе відповідальність лише в тій мірі, в якій це відповідає 

його частці відповідальності. Платіж, здійснений відповідальними особами, 

розподіляється між ними, як з’являється відповідальність в тій мірі, якою 

кожен з них було відповідальним за забруднення та інших відповідних 

обставин.  

Розділ 7. Якщо декілька власників або орендарів землі є 

відповідальними відповідно до розділу 3, вони приймають одноразові 

відповідальність у тій мірі, в якій відповідальність не обмежується 

відповідно з розділом 4 першого абзацу. Платіж, здійснений відповідальними 

особами, розподіляється між ними як з’являється відповідальність з огляду 

на їхні знання про обставини на момент придбання та інші відповідні 

обставини  

Розділ 8. Розділи 2, 3, 4, 6 та 7 застосовуються до відповідальності за 

вартість розслідування забруднення землі та води в райони, будівлі та 

споруди, згадані в розділі 1. Власник майна, будівлі чи споруди, згаданих у 

першому абзаці може бути зобов'язаний, навіть якщо він не несе 

відповідальності розділ 2 або розділ 3, доставляти настільки, наскільки 

розумно витрати розслідування з огляду на користь, яку вона, імовірно, має 

виходячи з розслідування, його фінансового становища та будь-яких інших 

відповідних обставин. 

Обов'язкове сповіщення.  

Розділ 9. Незалежно від того, була чи ця територія раніше вважається 

забрудненим власником або користувачем майна негайно повідомляє 

наглядовий орган у будь-якому місці забруднення виявлено на майні, що 
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може спричинити збитки або шкоду для здоров'я людей або навколишньому 

середовищу.  

Зони навколишнього середовища  

Розділ 10. Адміністративні ради округу приймає рішення декларувати 

ділянку землі або акваторію в зоні небезпеки навколишнього середовища, 

якщо є серйозне забруднення, що це необхідно, з огляду на ризики для 

людини здоров'я чи навколишнє середовище, накладати обмеження на 

використання землі або призначити інші запобіжні заходи. Небезпека 

забруднення для здоров'я людини або навколишнього середовища, його 

ступінь, ймовірність його розповсюдження та уразливість навколишнього 

середовища беруться до уваги при прийнятті рішення щодо декларації.  

Розділ 11. Адміністративна рада округу може замовити будь-яка особа, 

яка є відповідальна відповідно до розділу 8 для подання, з урахуванням 

покарання штрафу, будь-яке розслідування, яке потрібне для подання заявки 

на подальше лікування. Закон, виданий адміністративною радою округу 

може вимагати надання доступу площа для подальшого лікування згідно з 

главою 28, розділ 5. Адміністративна рада округу може також викликати 

необхідні розслідування, що мають бути виконані за рахунок особи, яка несе 

відповідальність.  

Розділ 12. Якщо територія оголошена екологічно небезпекою зона, 

окружна адміністративна рада накладає обмеження на використання землі 

або приєднання умов до певних заходів, які власники майна або інші бажаючі 

взяти або вимагати, щоб Наглядовий орган повинен бути повідомлений про 

це. Обмеження та вимоги щодо повідомлення, згадані в першому абзаці 

можуть стосуватися копання, земляних робіт, розкопки, інше 

землекористування та інші заходи, які можуть спричинити:  

- збільшення надходження забруднюючих речовин у район та сусідні 

землі;  

- будь-яке інше погіршення екологічної ситуації; або  

- труднощі для подальших заходів післяопераційного лікування.   
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Адміністративна рада округу може також прийняти рішення про такі 

заходи, які не повинні прийматися або що майно не повинно бути перенесено 

до тих пір, поки не будуть проведені необхідні дослідження. 

Розділ 13 Адміністративна рада округу змінює або видає нові умови 

або скасовує рішення про оголошення території зоною небезпеки 

навколишнього середовища, коли вона бла після обробки, коли забруднення 

там зменшилося з якихось інших причин, так що обмеження на використання 

землі або інші запобіжні заходи більше не потрібні.  

Розділ 14 Уряд або орган, призначений Урядом може видавати 

додаткові правила щодо охорони навколишнього середовища в небезпечних 

зонах. Глава 11. Водні операції  

Зміст розділу  

Розділ 1. У цьому розділі містяться положення, що стосуються водних 

операцій та водних споруд. Положення, що стосуються водних операцій та 

водних споруд також містяться в главі 6 розділ 5 Закону (1998: 812), що 

містить спеціальні положення щодо водних операцій. 

Визначення  

Розділ 2. «Водні операції» означають:  

1. будівництво, зміна, ремонт та усунення дамб або інші водні споруди 

у водоймищах, заповнення та нагромадження у воді, зняття води з котлів, 

вибух і очищення в акваторіях, а також інші заходи в акваторіях, чия мета - 

змінити глибину або положення води;  

2. відведення підземних вод та спорудження споруд з цією метою; 

3. перезаряджати, щоб збільшити обсяг підземних вод, а також 

спорудження будівель та інших заходів для цих цілей; і 

4. заходи, вжиті для осушення землі, крім цілей відведення стічних вод 

або заходи по зниженню або опорожненню акваторії або, щоб забезпечити 

захист від води, де це має на меті постійно збільшувати придатність 

нерухомості до певної цілі (дренаж землі).  

Розділ 3. «Водна структура» означає побудовану споруду для цілей 

водних операцій разом з контролем пристроїв, пов'язаних з структурою.  
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Розділ 4. "Акваторія" означає територію, яка покрита з водою на 

найвищому очікуваному рівні води.  

Розділ 5. «Водопостачання» означає видалення поверхневих або 

підземних вод для водопостачання, виробництво тепла або зрошення. 

«Регулювання води» означає маніпуляцію потоком водотоки з ціллю інших 

водних операцій. «Викид води» означає регулювання води, що виконується 

переносом поверхневих вод з однієї води на іншу. Спеціальні умови, що 

застосовуються до водних операцій  

Розділ 6. Водні операції можуть здійснюватися лише у випадку, якщо 

вигоди з точки зору державних і приватних інтересів є більш, ніж витрати та 

збитки, пов'язані з ними. Подальші положення, що стосуються певних 

водних споруд, що містяться в розділах 19 і 20 Закону про готовність 

електроенергії (1997: 228).  

Розділ 7. Водні операції повинні бути реалізовані в такому вигляді. 

Таким чином, вони не можуть бути шкідливими для інших видів діяльності, 

до яких можуть бути залучені одне і те ж джерело води в майбутньому і 

служать важливо для  державних чи приватних цілей. Ця вимога 

застосовується, де операції можуть бути реалізовані таким чином без 

нерозумних витрат.  

Розділ 8. Особи, які мають намір здійснювати водні операції, що може 

завдати шкоди рибальству, повинні за свій рахунок зробити і в майбутньому 

підтримувати будь-які необхідні заходи для проходження риби або стійкості 

риболовлі, постачання води з цією метою і виконувати будь-які інші умови, 

які можуть бути необхідні в контексті операцій з охорони рибної ловлі в воді, 

в якій здійснюються водні операції на сусідніх або суміжних з ними 

ділянками  акваторії. Якщо користь від спірної установки або стану не можна 

обґрунтовано вважати виправданими витратами, понесеними оператором за 

дотриманням, оператор може бути звільнений за таке зобов'язання.  

Положення цього розділу, що стосується риби, також застосовуються 

до водних молюсків та ракоподібних. Положення, за якими можуть 

стягуватися риболовні збори, а не накладання умов згідно з підпунктом (1), 
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що містяться в главі 6 розділу 5 Закону (1998: 812), що містить спеціальні 

положення стосовно водних операцій, потреба у дозволі на водні операції 

Розділ 9. З урахуванням положень цього розділу, дозвіл повинен бути 

отриманий для водних операцій у значенні цього Коду. Заявки на дозволи на 

експлуатацію води розглядаються екологічними судами. Однак заявки на 

землю,дренажні дозволи розглядаються адміністративною радою округу, 

якщо вони не повинні розглядатися екологічними судами відповідно до 

розділів 19 та 20 розділу 7 Закону (1998: 812), що містить спеціальні 

положення стосовно водних операцій. 

Особи, які бажають проводити водні операції, можуть подати заявку на 

дозвіл навіть там, де для таких операцій не вимагається дозвіл. Положення, 

згідно з якими для дозволу потрібно подати заяву до того, як закрита 

структура відведення ґрунтових вод міститься в розділі 23.  

Розділ 10. Якщо потрібен дозвіл на водні операції, величина величини 

роботи, пов'язані з операціями, не повинні починатися до отримання дозволу.  

Розділ 11. Дозвіл, зазначений у цьому розділі, не може бути необхідним 

для:  

1. водосховища для особистого споживання або теплопостачання майна 

одного або двох сімей або майна сільськогосподарського та лісового 

господарства;  

2. зведення структур для розведення риби, мідій або ракоподібних; або  

3. зведення конструкцій для виробництва тепла, не пов'язаних з ними 

водосховищ. 

Розділ 12. Дозволи, зазначені в цьому Кодексі, не повинні бути якщо 

публічно чи приватні інтереси явно не шкодять від впливу водних операцій 

на умови води. З розділу 13 випливає, що перший абзац не застосовується 

для висадки дренажу або, якщо це вимагає уряд, іншим заходам, прийнятим з 

метою осушення землі.  

Розділ 13. Землевпорядкування не слід проводити без  дозволу, крім 

того, якщо  дозвіл буде вимагатися у тій мірі, в якій це стосується, що 



238  

вимагається урядом, для інших заходів, зроблених для зливу землі, де такі 

заходи, ймовірно, матимуть постійний шкідливий вплив на флору та фауну. 

Проте, дозвіл вимагається лише для дренажу сільськогосподарських 

угідь з дренажними трубами, що мають максимальний діаметр 300 

міліметрів, якщо ця дія може завдати шкоди громадськості або зачіпати 

приватні інтереси. Дозвіл на дренаж земель або інші заходи щодо зливу землі 

мають бути предметом будь-яких умов, необхідних для обмеження або 

бойове пошкодження державних або приватних інтересів. Час обмеження для 

завершення заходів зазначається у дозволі. Дозволи, зазначені в цьому 

Кодексі, не вимагаються для земельних ділянок, дренаж у зв'язку з 

видобутком торфу, для якого є ліцензія було надано відповідно до Закону 

про певні депозити торфу (1985: 620).  

Розділ 14. Уряд може заборонити дренаж на землю, який відповідно до 

цього розділу вимагатиме дозвіл у районах, де особливо важливо збереження 

водно-болотних угідь. У особливих випадках окружні адміністративні ради 

можуть надавати звільнення від заборон, накладених відповідно до першого 

параграфу Якщо звільнення надано відповідно до другого пункту, то дозвіл 

на дренаж земель має бути подано відповідно до Розділу 9 Рішення про 

звільнення від цього рішення втрачає чинність, якщо видано дозвіл на 

дренаж.  

Розділ 15. Дозвіл, зазначений у цьому розділі, не є необхідним для 

очищення операцій з метою підтримки глибини або положення води або 

негайного відновлення водо відтоку, який перейшов з попередньої позиції 

або інакше змінював свій курс. Якщо роботи впливають на майно, що 

належить іншому власнику, про це завжди повідомляється перед початком 

роботи. Повідомлення про передбачувані роботи має бути зроблено до 

адміністративної ради округу перед початком, якщо вони можуть бути 

згубними для риболовлі.  

Розділ 16. Робота може починатися без попереднього дозволу, якщо це 

необхідно через пошкодження або необхідність запобігти пошкодженню, без 

зволікання виконувати переробку або ремонт, для яких дозвіл вимагається. 



239  

Проте заявка на затвердження операцій подаються якомога швидше. Заходи, 

що суперечать положенням щодо зберігання та зберігання випуску води 

може здійснюватися без попереднього дозволу де це необхідно для 

запобігання небезпеці для життя чи здоров'я, для збереження цінної 

властивості або з аналогічних причин. Однак додаток для затвердження 

заходів подаються якомога швидше.  

Відповідальність за технічне обслуговування 

Розділ 17. Власники водних споруд повинні їх підтримувати таким 

чином, щоб не заподіяти шкоду державним або приватним особам інтереси за 

рахунок зміни умов води. Якщо будівля була побудована на чужій землі в 

силу спеціального права і власності, структура передана власнику після 

закінчення цього терміну. Право, попередній право власник продовжує нести 

відповідальність за технічне обслуговування. Особи, яким надано право 

використовувати іншу воду, за структурою відповідно до розділу 28 розділу 

12 несе відповідальність за збереження структури разом з власником, якщо 

тільки екологічний суд приймає інакше. Розділи 20 і 21 та розділ 24, розділ 4, 

другий абзац містять положення про передачу технічного обслуговування та 

відповідальність.  

Розділ 18. Особи, відповідальні за ведення греблі для регулювання води 

повинні сплатити компенсацію за шкоду, викликане нездатністю дамби 

забезпечити передбачуваний захист проти втечі води (пошкодження греблі). 

Це буде застосовуватися навіть там, де шкода не спричинена нею 

відповідальною особою обслуговування або особа, за яку перший відповідає. 

Тим не менш, там, де показується особа, відповідальна за технічне 

обслуговування, що пошкодження дамби було спричинено актом війни чи 

подібним діянням в країні з'єднання з збройним конфліктом, громадянською 

війною або бунтами, він не повинен бути відповідальний. Видалення і т. д. 

Розділ 19. Дозвіл відповідно до положень цього Коду завжди повинен 

надаватися для видалення поверхневих вод структури, якщо розпорядження 

не видано відповідно до розділу 20.  
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Розділ 20. Замість надання дозволу на видалення структури 

поверхневих вод екологічний суд може, на вимогу власника майна, яке буде 

пошкоджено видалення, порядок, що несе відповідальність за збереження 

структури та виконання будь-яких інших зобов'язань власника структури 

передається власнику майна до подальшого повідомлення.  

Слідуючи зобов'язанням, які потрібно дотримуватися, такий наказ 

також може бути виданий державі, муніципалітету або водному господарству 

асоціації для захисту громадських інтересів. Жодне замовлення не видається, 

якщо власник майна не зможе виконати свої зобов'язання або, якщо це 

стосується заявника чи суспільних інтересів, то це виглядає більш доречним 

змінити структуру. Якщо власник водної структури зазнає втрат через його 

утримання, особа, яка бере на себе відповідальність за структуру повинен 

сплатити належну компенсацію за збиток.  

Розділ 21. Якщо власність передається новому власнику, і попередній 

власник несе відповідальність відповідно до розділу 20 першого абзац для 

підтримки структури після передачі, новий власник повинен виконати 

зобов'язання, пов'язані з передачею. Передачі згідно з першим абзацом 

розділу 20 записуються в реєстрі нерухомості. (Закон 2000 року: 228)  

Розділ 22. Якщо закриття, повністю або частково, підземних вод, 

структура відводу тягне за собою ризики для державних чи приватних 

інтересів, власник структури повинен отримати дозвіл від екологічного суду. 

Розумна компенсація виплачується, якщо такий захід наносить шкоду майну 

іншої сторони через постійну зміну умов води.  

Водні операції, які були розглянуті в інших місцях  

Розділ 23. Дозвіл надається за такі види водних операцій, з 

урахуванням положень глави 2, розділ 9:  

1. Водні операції, що накладаються як умова для проведення операції в 

рішенні щодо інших операцій відповідно до глава 17, розділ 1 або розділ 3;  

2. будівництво мостів та інших водних операцій, пов'язаних з дорогами, 

залізницями, підземними залізницями або трамвайними шляхами, 

будівництво яких було розглянуто окремо;  
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3. прокладання трубопроводів у воді, для яких була ліцензія, надана 

відповідно до Закону про окремі трубопроводи (1978: 160);  

4. операції, для яких була надана ліцензія на видобуток кар'єру 

відповідно до Закону про певні депозити на торф (1985: 620),  

5. прокладання труб природного газу у воді, на які є ліцензія було 

надано відповідно до Закону про природний газ (2000: 599). (Закон 2000: 

600). 

Глава 12. Кар'єри, сільське господарство та інші види діяльності 

Кар'єри Розділ 1 Дозвіл повинен бути отриманий від адміністративної ради 

округу для видобутку, каменю, гравію, піску, глини, ґрунту, торфу або інших 

видів ґрунту. Проте землевласники можуть вживати такі заходи без дозволу 

на їх особисте використання, відповідно до правил, виданих відповідно до 

другого абзацу. Уряд або орган, призначений урядом може передбачити, що 

заходи, зазначені у першому абзаці для особистого використання 

землевласника не можна брати без дозволу. Обов'язок отримати дозвіл 

відповідно до цього підрозділу може бути введений, якщо заходи, ймовірно, 

будуть несумісні з раціональним управлінням природними ресурсами, 

згадані в першому абзаці або заподіяння шкоди навколишньому середовищу, 

що не є незначним. Перший та другий абзаци не застосовуються до:  

1. Заходів в акваторіях, для яких потрібен дозвіл відповідно до глави 

11;  

2. заходи, для яких потрібен дозвіл відповідно до Закону про 

континентальний шельф (1966: 314); або  

3. Підготовка торфу, для якої була ліцензія на переробку, надана 

відповідно до Закону про окремі депозити на торф (1985: 620).  

Розділ 2. У зв'язку з розглядом заявки на отримання дозволів на 

видобуток кар'єрів, вимога щодо матеріалу, яка стягується з урахуванням 

збитку, який зазнає видобуток кар'єру може призвести до дикої флори та 

фауни і навколишнього середовища в цілому. Дозвіл не повинен надаватися 

для операцій з кар'єру, яка, ймовірно, буде шкідливою для середовища 

проживання будь-якого зникаючого, рідкого або доглянутого виду тварин чи 
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рослин. Потребу в сільськогосподарських угіддях буде прийнята до уваги у 

зв'язку з розглядом заявок на дозволи на видобуток ґрунтів.  

Розділ 3. Дозвіл на видобуток корисних копалин може бути наданий 

лише у випадку, якщо безпека постачається для виконання умов, що 

належать до дозволу. За особливих обставин окружна адміністративна рада 

може відмовитися від вимоги про надання гарантії. Далі положення, що 

стосуються цінних паперів, містяться в главі 16 розділу 3.  

Розділ 4. Власники або інші власники землі повинні прийняти будь-які 

заходи, які виконуються відповідно до умов, надані до дозволу на видобуток 

кар'єрів. 

Розділ 5. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати правила, 

згідно з якими оператори кар'єри, для яких потрібен дозвіл відповідно до 

цього Кодексу або правила, випущені на їх виконання або оператори каменю 

дроблення, підприємства повинні надавати будь-яку інформацію про 

операції, які можуть бути необхідними як керівництво для 

природоохоронного планування. Уряд може вимагати від власників дозволів 

на видобуток кар'єрів, згаданих в першому абзаці, щоб повідомити 

адміністративній раді округу ім’я оператора кар'єру. Якщо оператор кар'єру, 

для якого був дозвіл надана невідомо, власник дозволу вважається оператор 

для цілей застосування цього розділу та будь-яких правил, виданих на їх 

виконання.  

Повідомлення про консультацію  

Розділ 6. Якщо діяльність або заходи, для яких надано дозвіл або 

повідомлення не вимагається відповідно до інших положень цього Кодексу 

може мати суттєвий вплив на природне навколишнє середовище, 

повідомлення про консультацію повинно бути подано в наглядовий орган 

відповідно до положень розділу 26 або з правилами, виданими відповідно до 

них. Уряд або орган, призначений урядом може видавати норми про те, що 

повідомлення про проведення консультацій завжди має бути на 

національному або місцевому рівні, у випадку діяльності або заходів, які 

можуть пошкодити природне середовище.  Уряд або орган, призначений 
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урядом, може також видавати правила, що визначають інформацію, яка 

повинна бути надана в такому вигляді як вказується. Діяльність або заходи, 

про які необхідно повідомити для проведення консультацій не може 

починатися раніше, ніж через шість тижнів після подання повідомлення, 

якщо наглядовий орган не вирішить інакше 

Орган, згаданий у першому абзаці, може наказувати особам, які 

зобов'язані подати повідомлення про проведення консультації будь-які 

заходи, необхідні для обмеження або заподіяння шкоди природному 

середовищу. Якщо таких заходів недостатньо Влада може, якщо це 

необхідно, для захисту природного навколишнього середовища, забороняти 

діяльність. Положення, що стосуються права на компенсацію у разі такого 

розпорядження чи заборони містяться в главі 31. Екологічні проблеми в 

сільському господарстві  

Розділ 7. Для цілей розділів 8 та 9 "сільськогосподарська земля 

"означає ріллю та пасовище, що належить майну, яке оподатковується як 

сільськогосподарський холдинг. Проте, положення країни на ці ділянки не 

застосовуються до сільськогосподарських угідь:  

1. які належать до майна, яке було створено для цілей, крім сільського 

господарства та згодом не оподатковувались; або  

2. Які призначені для інших цілей, крім сільського господарства в 

країні, детальні плани розвитку або регулювання районів відповідно до 

Закону про планування та будівництво (1987: 10).  

Розділ 8. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати правила, 

за якими з природними та культурними активам слід поводитися з 

обережністю і з врахуванням зв'язку з управлінням сільськогосподарськими 

землями і з іншими сільськогосподарськими землями, такі як захист 

сільськогосподарської продукції і культурний ландшафт, і флора і фауна. 

Однак ці правила не повинні бути настільки нав'язливими, щоб створювати 

серйозні труднощі для поточного землекористування у відповідній частині 

майна.  
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Розділ 9. Уряд або орган, призначений Урядом може передбачити, що 

сільськогосподарські землі можуть бути тільки вилучені з 

сільськогосподарського виробництва після повідомлення до окружної 

адміністративної ради, за винятком випадків, коли це мало значення для 

сільського господарства на господарстві або для природного та культурного 

середовища. Перший абзац не застосовується землі, яка використовується 

для діяльності, допустимість якої розглядалася окремо.  

Розділ 10. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати будь-

які правила, які можуть бути доречними для цілей охорони навколишнього 

середовища щодо:1. обмеження кількості тварин на господарстві;2. запобіжні 

заходи у зв'язку з управлінням гною; і3. сільськогосподарське тваринництво, 

ігрові приставки. 

Розділ 11. Огородження общинних земель для ігор не можна 

встановлювати без дозволу окружної адміністративної ради у районах, де 

громадськість має необмежений доступ до інформації. Необхідність охорони 

на відкритому повітрі і природних об'єктів навколишнього середовища 

враховується у зв'язку з розглядом заяв про надання дозволу. Дозвіл на ігрові 

огородження в береговій зоні захисту б може надаватися лише за особливих 

обставин. Положення про вимоги щодо дозволів  

Розділ 12. Уряд може вимагати наявності дозволів, отриманих для 

діяльності або заходів, де це необхідно в країні наслідком членства Швеції в 

Європейському Союзі.  

Глава 13. Генетична інженерія Область застосування  

Розділ 1. Положення цієї глави застосовується до обмеженого 

використання та навмисного вивільнення генетично модифікованих 

організмів. Положення також застосовується у тих випадках, коли продукти, 

що містять або складаються з таких організмів, знаходяться на ринку. Мета 

цих положень, крім зазначених в главі 1, розділ 1 першого абзацу, щоб 

забезпечити спеціальну увагу етичним проблемам у зв'язку з діяльністю, 

згадану в першому абзаці.  
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Розділ 2. Уряд може видавати правила, що дозволяють винятки із 

застосуванням цієї глави у випадку організмів, спричинених використанням 

випробуваного і перевіреного генетичними способами модифікації, які, як 

відомо, не зачіпають будь-яких ризиків, умов охорони здоров'я та 

навколишнього середовища.  

Визначення 

Розділ 3. «Організм» означає біологічну одиницю, здатну до реплікації 

або передачі генетичного матеріалу.  

Розділ 4. «Генетично модифікований організм» означає організм, в 

якому генетичний матеріал був змінений таким чином, що природно не 

відбувається шляхом спарювання або природної рекомбінації.  

Розділ 5. "Використовуване вживання" означає діяльність, в якій 

організми генетично модифіковані, культивуються, зберігаються, 

використовуються, транспортуються, знищуються, утилізуються або 

використовуються будь-яким іншим способом, та для яких застосовуються 

конкретні заходи стримування, щоб обмежити їх контакт з населенням та 

навколишнім середовищем. (Закон 2000: 119)  

Розділ 6. "Навмисне вивільнення" означає будь-яку навмисну 

впровадження генетично модифікованих організмів в середовище без 

стримування.  

Розділ 7. Термін «розміщення на ринку» означає постачання або 

надання товару третім особам. Обов'язкові розслідування з метою оцінки 

потенційного ризику пошкодження.  

Розділ 8. Розслідування проводиться до початку обмеженого 

використання та навмисний викид генетично модифікованих організмів. 

Вона повинна скласти належну базу для прийнятності оцінки шкоди здоров'ю 

та навколишньому середовищу, яку організми можуть викликати. 

Розслідування проводиться відповідно до наукових знань та досвіду. Також 

слід проводити розслідування, перш ніж продукт, що містить або складається 

з генетично модифікованих організмів, розміщених на ринку  
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Розділ 9. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати 

додаткові правила щодо розслідування, згадані в розділі 8. Етичні турботи та 

заходи безпеки.  

Розділ 10. Особливу увагу слід приділяти етичним проблемам у зв'язку 

з обмеженим використанням і навмисним вивільненням генетично 

модифікованих організмів та розміщення на ринку країни продуктів, що 

містять або складаються з таких організмів.  

Розділ 11. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати 

спеціальні правила стосовно запобіжних заходів. Дозволи та вимоги до 

повідомлення  

Розділ 12 Дозвіл повинен бути отриманий для навмисного випуску 

генетично модифікованих організмів або розміщення на ринку продуктів, що 

містять або складаються з таких організмів. 

Розділ 13. Дозвіл надається лише у тому випадку, якщо ця діяльність 

виправдана з етичних міркувань.  

Розділ 14. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати правила 

стосовно запобіжних заходів, які необхідно вжити для захисту здоров'я 

людей або навколишнього середовища раніше дозволу, зазначеного у розділі 

12, може бути наданий.  

Розділ 15. Уряд або орган ліцензування може видавати правила щодо 

звільнення від вимоги до дозволу, викладеного в розділі 12.  

Розділ 16. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати правила 

щодо дозволу чи повідомлення вимог щодо обмеженого використання 

генетично модифікованих організмів, якщо це необхідно для здоров'я людей 

чи навколишнього середовища.  

Розділ 17. Допуск до заяв та повідомлень повинен бути представлений 

органу, призначеному урядом. Дозволи на заявку обробляються протягом 

терміну, вирішеного урядом. Дозволи є дійсними протягом п'яти років, якщо 

інше не зазначено у відповідному рішенні.  

Маркування  
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Розділ 18. Уряд або орган, призначений Урядом може вимагати від 

будь-якої особи, яка розміщує товар, що містять або складаються з генетично 

модифікованих організмів на ринку, щоб позначити його.  

Шведська консультативна  рада з генної технології  

Розділ 19. Спеціальна рада, шведська технологія генів Консультативна 

рада повинна стежити за розвитком генетичного розвитку інжинірингу, 

розглядати етичні проблеми та давати поради щодо використання генної 

інженерії. Уряд видає положення, що встановлюють функції Шведською 

консультативною радою з питань генної технології та її склад та робочі 

домовленості.  

Глава 15. Відходи та відповідальність виробника  

Визначення  

Розділ 1. «Відходи» означає будь-який об'єкт, матерія або речовину, що 

належить до певної категорії відходів, якою володіє власник або має намір 

або зобов'язаний розпоряджатися. Уряд видає правила щодо категорій 

відходів, згаданих в першому абзаці.  

Розділ 2. «Побутові відходи» означають відходи, сформовані в 

домашньому господарстві та аналогічні відходи з інших джерел.  

Розділ 3. «Управління відходами» означає діяльність або заходи щодо 

збору, транспортування, утилізації та утилізації відходів.  

Розділ 4. «Виробник» означає:  

1. професійний виробник, імпортер або постачальник продукту або 

пакувальник; або  

2. особа, чия професійна діяльність створює відходи, які вимагають 

спеціальних заходів щодо утилізації відходів або навколишнього 

середовища.  

Розділ 5. «Власник майна» означає особу, яка володіє майном або 

вважається такою бути власником відповідно до розділу 1 розділу 5 податку 

на майно Закон про оцінку (1979: 1152).  

Відповідальність виробника  
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Розділ 6. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати правила 

щодо обов'язку виробників для того, щоб збирати, видаляти, переробляти, 

повторно використовувати або видаляти відходи таким чином, що 

задовольняють вимоги до прийнятного поводження з відходами з точки зору 

здоров'я та навколишнього середовища. Такі правила можуть бути видані 

стосовно відходів зі статей або упаковки виготовленої, імпортованої в 

Швецію або продана компанією виробника та відходів, спричинених їх 

діяльністю.  

Розділ 7. Також можуть встановлюватися правила, випущені відповідно 

до розділу 6 вниз вимоги щодо складу, багаторазового використання та 

утилізації упаковки. Ці правила також можуть вимагати від виробників:  

1. маркування продукції або упаковки;  

2. надати будь-яку інформацію, яка є актуальною для виробника, 

відповідальність за речовини та матеріали, що містяться в продуктах або 

упаковці та щодо збору та повторного використання та потенціальної 

переробки або інші чинники.  

Обов'язок муніципального збору та знищення відходів  

Розділ 8. Якщо інші положення не виробляються відповідно до розділу 

6, муніципалітети забезпечують, щоб:  

1. Побутові відходи, що утворюються в муніципалітеті, 

транспортуються на завод по переробці відходів, де це необхідно для захисту 

здоров'я людини та навколишнього середовища та захисту приватних 

інтересів; і  

2. побутові відходи, що утворюються в муніципалітеті, переробляються 

або вилучаються. Плануючи та вирішуючи, як виконати це зобов'язання, 

муніципалітет повинен враховувати, якою мірою власники або орендарі 

можуть спокійно розпоряджатися побутовими відходами, що є прийнятним з 

точки зору захисту здоров'я людей та навколишнього середовища. У своєму 

плануванні та рішеннях муніципалітет повинен також гарантувати, що 

видалення відходів відповідає потребам по-різному побудованого 

середовища. Такі плани та рішення визначають умови, в яких власники та 
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орендарі майна можуть самостійно розпоряджатися цими побутовими 

відходами і, якщо правила, випущені відповідно до розділу 10, є будь-які 

інші відходи, що утворюються на їхніх приміщеннях.  

Розділ 9. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати детальні 

правила стосовно відходів, утилізації Уряду може делегувати видачу таких 

правил муніципалітетам.  

Розділ 10. Де це необхідно з причин здоров'я людини або 

навколишнього середовища, Уряд може по відношенню до відходів крім 

побутових відходів, сформованих у випуску муніципалітету правила 

вимагають:  

1. муніципалітет організовує видалення відходів;  

2. муніципалітет, щоб переконатись, що відходи переробляються або 

відкладаються. Вищевказані положення не застосовуються у випадках, коли 

правила відносно відповідальності виробника видається відповідно до 

розділу 6 Уряд може делегувати видачу зазначених правил у першому та 

другому пунктах до муніципалітетів.  

Муніципальне регулювання поводження з відходами  

Розділ 11. Усі муніципалітети приймають муніципальні відходи 

регулювання управління, яке повинно містити правила щодо утилізації 

відходів, яка застосовується у муніципалітеті та утилізація відходів. План-

режим повинен визначити умови, зазначені у розділі 8, третій параграф. План 

видалення відходів повинен містити інформацію що стосується відходів у 

муніципалітеті та щодо заходів муніципалітету щодо зменшення кількості та 

небезпеки таких відходів. Уряд або орган, призначений урядом може 

видавати правила стосовно вмісту планів утилізації відходів.  

Розділ 12. У разі прийняття рішення щодо розпорядження 

муніципальних відходів про управління повинно бути прийняте 

муніципалітетом наступним чином орган влади, він приймається органом 

муніципальної ради.  

Розділ 13. У зв'язку з підготовкою проекту Муніципалітет регулює 

поводження з муніципальними відходами відповідними засобами і в міру 
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обґрунтованості, проконсультуйтеся з будь-яким власники майна та влада, 

які можуть мати суттєвий характер та інтерес до справи. Перед прийняттям 

проекту про регулювання муніципальних відходів, воно повинно бути 

виставлено для громадського обстеження на період не менше чотирьох 

тижнів.  

Розділ 14. Повідомлення, що повідомляє про демонстрацію проекту 

про регулювання муніципальних відходів для громадського контролю має 

бути опубліковано в місцевій газеті до початку показу. Повідомлення 

повинно містити інформацію про головний зміст проекту, де він повинен 

бути відображений, і період в ході якого заперечення можуть бути подані і 

кому. 

Розділ 15. Положення розділів 13 і 14 також повинні застосовуватися 

до будь-яких поправок про регулювання муніципального управління 

відходами. Муніципалітетам не потрібно демонструвати проект змін до 

муніципалітету. Норми поводження з відходами для громадського контролю, 

якщо вони тільки стосуються невеликої кількості власників майна або, якщо 

поправки обмежені за обсягом.  

Розділ 16. Уряд може видавати правила, що вимагають оператори, чия 

професійна діяльність генерує відходи, щоб дати муніципалітету будь-яку 

інформацію, яка може знадобитися для регулювання поводження з 

відходами. Уряд може делегувати видачу таких правил муніципалітетам. 

Розділ 17. Крім своїх зобов'язань про регулювання управління за 

муніципальними відходами, муніципалітети повинні видалити побутові 

відходи, якщо цього вимагає власник або орендатор майна і запит не є 

нерозумним з урахуванням обставин. Поводження з відходами  

Розділ 18. Якщо муніципалітет чи виробник несуть відповідальність 

для видалення відходів його не можна компостувати або поховати або інакше 

перероблена або вилучена власником або орендарем власність. Проте, 

положення першого пункту не застосовуються до відходів, які можуть бути 

утилізовані на майно без будь-якого ризику та шкода здоров'ю людей або 

навколишньому середовищу. У окремих випадках муніципалітет може, у 
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випадку відходів або в іншому випадку були б утилізовані муніципалітетом, 

дозволяють власникам або орендаря майна, щоб розпоряджатися відходами, 

сформованими на їх приміщення, якщо вони можуть це зробити в 

безпечному порядку для здоров'я людини та навколишнього середовища, і є 

особливі причини для надання такого звільнення. Навіть якщо дозвіл не 

вимагається, заявка на отримання дозволу може бути подано до 

муніципалітету за діяльністю чи заходами, про які йдеться у другому абзаці. 

Розділ 19. Якщо це необхідно для цілей повторного використання або 

рециркуляції або інших медичних або екологічних міркувань, Уряд може 

видавати правила, що вимагають певних видів відходів, які зберігаються та 

транспортуються окремо від інших відходів і може випускати будь-які інші 

правила, необхідні для цієї мети. Уряд може делегувати видачу таких правил 

публічно владі чи муніципалітетам.  

Розділ 20. Якщо це необхідно для цілей повторного використання або 

рециркуляції або інших медичних або екологічних міркувань, Уряд може 

видавати правила заборони на смітник горючі та органічні відходи. Уряд або 

орган, призначений урядом, може видавати правила щодо винятків або 

скасувати заборони, згадані в першому абзаці в окремих випадках.  

Розділ 21. Якщо муніципалітет несе відповідальність за організацію 

транспортування відходів, таке вилучення не може бути здійснено ніякою 

стороною, крім муніципалітету або особи, яка задіяна в муніципалітеті з цією 

метою. Якщо виробник несе відповідальність за організацію перевезення, 

Уряд може видавати правила, що забороняють особам іншим ніж виробник 

або особа, що займається з цією метою, або виробник від здійснення такого 

перевезення.  

Дозвіл на випуск правил щодо окремих видів відходів  

Розділ 22. Якщо це необхідно для сприяння повторному використанню 

частин або переробки матеріалів з металобрухту в змісті Закону про рух 

транспортних засобів (1975: 343), Уряд або орган, призначений урядом, може 

видати правила щодо професійного демонтажу та подібною професійною 

утилізацією транспортних засобів з брухту.  
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Розділ 23. Якщо це необхідно для цілей повторного використання або 

рециркуляції або інших медичних або екологічних міркувань, Уряд може 

видавати правила:  

1. щодо професійної підготовки, включаючи демонтаж і розділення 

відходів, що складаються з електричних та електронних обладнань; і  

2. передбачаючи, що особи, які займаються професійною попередньою 

обробкою, включаючи демонтаж та відокремлення відходів, що складається з 

електричного та електронного обладнання персоналу або використовувати 

системи якості, які сертифіковані органом, акредитованим відповідно до 

Закону про технічну верифікацію (1992: 1119). 

Розділ 24. Якщо це необхідно для цілей повторного використання або 

рециркуляції або інших медичних або екологічних міркувань, Уряд може 

видавати правила, що забороняють захоронення, спалювання та подрібнення 

відходів, що складаються з електричного та електронного обладнання до 

попередньої обробки відповідно до розділу 23. 

Дозвіл на видачу правил щодо вимог до дозволів тощо.  

Розділ 25. Там, де це необхідно для здоров'я або навколишнього 

середовища, уряд або орган, призначений Урядом може видавати правила, 

згідно з якими:  

1. відходи можуть бути професійно перевезені особами, які мають 

ліцензію або зареєстровані органом, призначеним Урядом, або що спеціальні 

умови застосовуються до такої діяльності; і  

2. особи, професійна діяльність яких спричиняє витрати інших, ніж 

побутові відходи, доставляють відходи для видалення на особу, яка має 

транспортну ліцензію або зареєстрована в призначеному органі.  

Заяви на отримання дозволів, зазначених у першому пункті, пункт 1 

подаються до органу, призначеного Урядом.  

Розділ 26. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати 

правила, що вимагають від осіб, чия професійна діяльність створює відходи, 

крім побутових відходів або які професійно обробляють такі відходи для 

надання інформації про природу, склад та кількість відходів і про його 
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походження та де зберігаються відходи. Ця інформація повинна бути надана 

комунальному комітету, який є наглядовим органом влади. 

Розділ 27. Якщо це необхідно з причин здоров'я або навколишнього 

середовища, уряд або орган, призначений Урядом може видавати правила, 

що вимагають професійних колекторів відходів або особи, які професійно 

проводять видалення або переробку відходів для третіх осіб для реєстрації в 

органах влади, призначеним урядом. Це не стосується осіб, які повинні 

отримати дозволи або подати повідомлення відповідно до правил, випущених 

відповідно до розділу 25 або з іншими положеннями цього Коду.  

Дозвіл на видачу правил щодо відходів у зв'язку з Членство Швеції в 

Європейському Союзі  

Розділ 28. Уряд або орган, призначений Урядом може видавати будь-

які правила щодо відходів, планування відходів, утилізації та обмеження 

щодо транспортування відходів які є необхідними внаслідок членства Швеції 

в Європейському Союзі.  

Дозвіл на видачу правил сектору оборони  

Розділ 29. Уряд або, орган, призначений урядом вирішує, чи може, 

генерал-сержант збройних сил Швеції видає спеціальні правила для 

шведських збройних сил, національних Адміністрація укріплень, Оборонний 

Матеріалів Адміністрації або Рада національної оборони, що відрізняються 

від положень цього розділу.  

Сміття  

Розділ 30. Залишати смітник поза дверями в місцях, де є доступ 

громадськості або, які знаходяться на її думку, забороняється.  

Вивалювання мусора  

Розділ 31. Відходи у формі твердої речовини, рідини або газу, не 

повинні скидатися в територіальні води Швеції або економічну зону. Відходи 

не повинні скидатися з шведського судна або літака у відкритому морі. 

Відходи, призначені для скидання у відкрите море не повинно бути виведено 

з країни або Швецької економічної зони.  
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Положення щодо демпінгу також застосовуються до спалювання 

відходів.  

Розділ 32 Положення параграфу 31 не повинні бути не застосовані до 

скидів шкідливих речовин із суден, які регулюються Законом про Заходи 

проти забруднення від суден (1980: 424).  

Розділ 33. Уряд або орган, призначений Урядом може за рішенням в 

окремих випадках надати винятки з першого абзацу розділу 31, де можуть 

бути відходи скинуті без шкоди для здоров'я людини та навколишнього 

середовища. Якщо скидання відходів спричиняє збиток, який не 

передбачався, коли дозвіл був наданий, орган, який надав дозвіл може видати 

заборону з метою усунення шкоди. Якщо шкода не виправлена або якщо не 

існує умов чи правил дотримання, дозвіл може бути відкликаний.  
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Додаток Б 

Навчальна програма з позашкільної освіти 

Еколого-натуралістичного напряму 

«Екологічні доріжки України і Швеції» 

1 рік навчання 

Автор: 

Колодько Інна Миколаївна – аспірантка Інституту проблем виховання 

НАПН України 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

На порозі XXI століття екологічна ситуація в Україні набула статусу 

глобальної. Актуальність навчальної програми пов’язана з погіршенням 

екологічної ситуації в Україні за роки її існування. Ситуація із забрудненням 

навколишнього середовища значно ускладнилась після аварії на 

Чорнобильській АЕС. Високий рівень промислового виробництва та 

сільського господарства, хижацьке виростання природних ресурсів протягом 

десятиріч перетворилась на одну з небезпечних країн у екологічному плані. 

Тому, на сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить 

формування екологічно доцільної поведінки школярів. Особливий акцент у 

змісті програми зроблено на досвід Швеції у реалізації завдання щодо 

формування екологічно доцільної поведінки школярів. Створення навчальної 

програми обумовлене необхідністю формування у підлітків готовності до 

екологічної діяльності. 

Навчальна програма реалізується у гуртку еколого-натуралістичного 

напряму позашкільної освіти та спрямована на вихованців 6 – 8 класів. 

Метою навчальної програми є формування у підлітків готовності до 

екологічної діяльності. 

Завдання навчальної програми: 

ознайомити з екологічною ситуацією в Україні та світі; 

сформувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища; 

розвинути позитивні якості особистості:відповідальність за результати 

власної діяльності, бережливість, самостійність у прийнятті рішень; 

розвивати здатність адекватно оцінювати стан навколишнього 

середовища та приймати правильні рішення щодо його поліпшення. 

Навчальна програма передбачає 1 рік навчання: 

Початковий рівень – 144 години на рік, 2 рази на тиждень. 
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Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Розділ, тема 

 

 

Кількість годин 

теорети

чних 

Практичн

их 

усього 

Вступ 2 - 2 

Розділ 1. Загальна 

екологічна ситуація у світі 

14 12 26 

1.1. Ознайомл

ення з екологічними 

проблемами у світі 

6 4 10 

1.2. Екологічн

а ситуація в Україні 

4 4 8 

1.3. Екологічн

а ситуація у Швеції 

4 4 8 

Розділ 2. Екологічні 

катастрофи 

16 14 30 

2.1. Екологічн

а катастрофа. Її види 

та наслідки 

6 4 10 

2.2. Екологічн

і катастрофи в Україні 

4 4 8 

2.3. Екологічн

і катастрофи у Швеції 

6 6 12 

Розділ 3. Переробка 

сміття. 

16 12 28 

3.1. Способи 

переробки сміття у світі 

4 4 8 

3.2. Переробка сміття 

в Україні 

6 4 10 

3.3. Переробка сміття 

у Швеції  

6 4 10 

Розділ 4. Основні 

екосистеми світу 

12 12 24 

4.1. Типи екосистем 2 4 6 
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4.2. Наземні 

екосистеми 

6 4 10 

4.3. Прісноводні та 

морські екосистеми 

4 4 8 

Розділ 5. Сталий 

розвиток у сільському 

господарстві 

18 14 32 

5.1. Сталий розвиток  

- модне слово чи діючий 

тренд у сільському 

господарстві 

4 4 8 

5.2. Роль ґрунту у 

сільському господарстві  

6 6 12 

5.3. Сталий розвиток у 

сільському господарстві 

України та Швеції 

8 4 12 

Підсумок - 2 2 

Разом 78 66 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (2год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів із змістом, завданнями та 

структурою програми. Ознайомлення з масовими заходами, в яких будуть 

приймати участь гуртківці. 

Розділ 1. Загальна екологічна ситуація у світі (26 год.) 

1.1. Ознайомлення з екологічними проблемами у світі 

(6 год.) 

Теоретична частина.  Поняття про екологічну діяльність та сталий 

розвиток. Історія виникнення сталого розвитку. Основні завдання та 

принципи сталого розвитку.  

Практична частина. Підготувати презентації про екологічні проблеми 

у світі. Розробка флешмоба: «Збережімо планету Земля». 
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1.2. Екологічна ситуація в Україні (8 год.)  

Теоретична частина. Ознайомлення з нормативно-правовими 

актами зі сталого розвитку в Україні. Система виробничих умов, які 

впливають на навколишнє середовище.  Їх наслідки для навколишнього 

середовища.  

Практична частина. Дослідження екологічних проблем України 

на прикладі своєї місцевості. Екскурсія по місту (селу). 

1.3. Екологічна ситуація у Швеції (8 год.) 

Теоретична частина.  Ознайомити з нормативно-правовими 

актами  зі сталого розвитку у Швеції. Система виробничих умов на 

шведських підприємствах.  

Практична частина. Перегляд документального фільму про 

Гретту Тумберг. Підготувати таблиці з порівняльною характеристикою 

змісту актів сталого розвитку України і Швеції.  

Розділ 2. Екологічні катастрофи (30 год.) 

2.1. Екологічна катастрофа. Її види та наслідки (10 год.) 

Теоретична частина. Визначення поняття катастрофа, 

екологічна катастрофа. Види катастроф (Природні, антропогенні; 

локальні, регіональні, глобальні; космічні, ендогенні, тектонічні, 

екзогенні, мете реологічні, хімічні, фізичні та ін.). Причини виникнення 

та наслідки.   

Практична частина. Намалювати малюнок-плакат: «Екологічній 

катастрофі – ні». 

2.2. Екологічні катастрофи в Україні (8 год.)  

Теоретична частина. Ознайомлення з видами катастроф в 

Україні. Їх причини. Хімічні відходи, їх утилізація та вплив на флору та 

фауну. Мутації.   

Практична частина. Розробка проекту: «Вирішення екологічної 

катастрофи у моєму місті (селі)». Екскурсія до Національного музею 

«Чорнобиль». 

2.3. Екологічні катастрофи у Швеції (12 год.)  
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Теоретична частина. Забруднення Балтійського та Північного 

морів. Окислення озер у Швеції. Перетворення Стокгольма у зелену 

столицю. Хімічні викиди. Ядерна енергія.  

Практична частина. Підготувати презентацію «Перетворення 

Швеції в екологічну країну світу». 

Розділ 3. Переробка сміття (28 год.)  

3.1. Способи переробки сміття у світі (8 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення із способами переробки сміття 

(термічна обробка, біотермічне аеробне компостування (біопаливо), 

анаеробна ферментація (біопаливо), сортування). Предмети з 

переробленого сміття. Класифікація відходів (побутові, промислові, 

сільськогосподарські, безпечні, небезпечні).  

Практична частина. Перегляд фільму «Нульовий вплив». 

Проведення експерименту кожним учнем з фото та відео звітом як не діяти 

згубно на навколишнє середовище (на основі фільму). Підготувати 

презентацію: «Сміття – проблема людства».  

3.2. Переробка сміття в Україні (10 год.) 

Теоретична частина. Причини надлишку сміття. Їх наслідки для 

навколишнього середовища (Фільтрат, забруднення атмосферного 

повітря, поверхневих та підземних вод, ґрунту). Способи вирішення 

проблеми. Сортування сміття. Система роботи підприємств з переробки 

сміття. 

Практична частина. Розробка та малювання знаків, які 

забороняють викидати сміття та агітують до утилізації сміття. Екскурсія 

до лісу та проведення акції зі збору та утилізації сміття. Розміщення 

знаків в лісі. 

3.3. Переробка сміття у Швеції (10 год.) 

Теоретична частина.  Способи переробки сміття у Швеції 

(технологія перетворення енергії спаленого сміття у електроенергію, 

переробка та повторне використання відходів, біологічні методи та 

управління небезпечними відходами, компостування органічних відходів, 

сушка шлаку, сортування габаритних відходів).  

Практична частина. Перегляд документального фільму «The 

Hidden Truth Behind Sweden’s Waste Disposal Infrastructure». Підготувати 

презентацію: «Утилізація сміття у Швеції». 

Розділ 4. Основні екосистеми світу (24 год.) 

4.1. Типи екосистем (6 год.) 
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Теоретична частина. Ознайомлення з типами екосистем (наземні 

(ліси), прісні екосистеми, морські екосистеми). 

Практична частина.  Підготувати презентацію про типи екосистем. 

4.2. Наземні екосистеми (10 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з наземними екосистемами. 

Особливості екосистем Швеції та України. Ліс – легені планети. 

Проблема вирубки лісів. Наслідки. Правила посадки дерев. Система 

підрахунку популяції.  

Практична частина. Посадка дерев (хвойних, листяних) на 

території закладу. 

4.3. Прісноводні та морські екосистеми (8 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з прісноводними та 

морськими екосистемами. Особливості водних екосистем Швеції та 

України. Екологічний стан водойм. Система очистки води.  

Практична частина. Облаштування акваріуму як приклад 

ландшафту водного середовища закритої екосистеми.  

Розділ 5. Сталий розвиток у сільському господарстві (32 год.) 

5.1. Сталий розвиток – модне слово чи діючий тренд у 

сільському господарстві (8 год.) 

Теоретична частина. Значення сталого розвитку у  світі. Зв'язок 

сталого розвитку із сільським господарством. Основні галузі сільського 

виробництва, їх значення у житті людини. Екологічні аспекти 

сільськогосподарського виробництва.  

Практична частина. Підготувати презентацію: «Сільське 

господарство і сталий розвиток: точки дотику».  

5. 2. Роль ґрунту у сільському господарстві (12 год.) 

Теоретична частина. Ґрунт. Класифікація ґрунтів. Родючість 

ґрунту. Шляхи підвищення родючості ґрунту. Відношення рослин і 

тварин до родючості ґрунту. Охорона ґрунтів. Вплив діяльності людини 

на ґрунти. Виснаження ґрунтів. Надмірне осушення, заболочення та 

засолення ґрунтів.  

Практична частина. Екскурсія на виробничі об’єкти агрооб’єднань 

для дослідження ґрунтів. 

5. 3.  Сталий розвиток у сільському господарстві України та 

Швеції (12 год.) 

Теоретична частина. Ведення сільського господарства в Україні. 

Ведення сільського господарства у Швеції. Переваги та недоліки обох 

систем ведення сільського господарства. Їх наслідки для навколишнього 

середовища.  
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Практична частина. Підготувати проект: «Перехід України до 

сталого розвитку у сільському господарстві». 

Підсумок (2 год.) 

Практична частина. Проведення флешмобу: «Ми – невід’ємна 

частина сталого розвитку суспільства». 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

- нормативно-правові акти зі сталого розвитку України і 

Швеції; 

- визначення понять сталий розвиток та екологічна 

діяльність; 

- екологічні проблеми у світі; 

- види екологічних катастроф, їх причини та наслідки; 

- екологічні катастрофи в Україні та Швеції; 

- способи переробки сміття в Україні та Швеції; 

- основні екосистеми світу; 

- правила посадки дерев; 

- особливості водних систем України та Швеції; 

- зв'язок сталого розвитку із сільським господарством; 

- ведення сільського господарства в Україні та Швеції; 

- роль ґрунту у сільському господарстві. 

 

Вихованці мають вміти: 

- облаштувати акваріум та доглядати за ним; 

- визначити можливі шляхи подолання екологічних проблем; 

- самостійно працювати зі спеціальною літературою та 

іншими  літературними джерелами; 

- самостійно працювати в групах. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- розроблення флешмобів; 

- створення презентацій та проектів; 

- участі в практичній екологічно спрямованій діяльності; 

- проведення експерементів; 

- участі в екскурсіях. 
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Додаток В 

ЗАКОН ШВЕЦІЇ «ПРО ОСВІТУ» (2010:800) 

Зміст 

Глава 1. вступні положення 

Глава 2. Принципи і обов'язки 

Глава 3. Дитячий та учнівський розвиток по відношенню до цілей 

Глава 4. Якість і вплив 

Глава 5. Безпека і дослідження навколишнього середовища 

Глава 6. Заходи проти жорстокого поводження 

Глава 7. Відвідування школи і право на освіту 

Глава 8. Дошкільна 

Глава 9. Клас дошкільного 

Глава 10. Початкова школа 

Глава 11. Початкові класи 

Глава 12. Школа 

Глава 13. Саамські школи 

Глава 14. Позашкільні  центри 

Глава 15. Загальні положення про середню школу 

Глава 16. Підготовка національних програм в старших класах середньої 

школи 

Глава 17. Навчання за ознайомчими програмами в старших класах 

середньої школи 

Глава 18. Загальні положення про гімназії 

Глава 19. Навчання за програмою в гімназіях 

Глава 20. Муніципальна освіта дорослих 

Глава 21. Спеціальна освіта для дорослих 

Глава 22. Освіта шведською мовою для іммігрантів 

Глава 23. Аутсорсинг і співробітництво 

Глава 24. Спеціальні форми навчання 
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Глава 25. Інші освітні заходи 

Глава 26. Координування, державна та національна гарантія якості 

Глава 27. Апеляційна шкільна рада вчилелів 

Глава 28. Звернення 

Глава 29, Розподіл. інші резерви 

Загальні положення 

Глава 1. Вступні положення 

Система шкільної освіти 

1 § Цей закон містить положення про шкільну систему. Освіта в 

школах, організованих державою або приватною особою відповідно до 

пункту 2 глави. 2-6 §§. 

Система шкільної освіти включає такі шкільні форми: 

- Дошкільна, 

- Початкова школа, 

- Спеціальна школа, 

- Саамська школа, 

- Вища школа, 

- Гімназія, 

- Муніципальна освіту для дорослих, 

В системі шкільної освіти також включені позашкільна освіта в 

дошкільних закладах, початковій школі, основна школа, спеціальна школа, 

саамська школа, а також деякі спеціальні форми освіти. 

Деякі конкретні форми навчання та інших освітніх заходів 

2 § У цьому акті є також положення, що стосуються деяких конкретних 

форм навчання та інших освітніх заходів, що проводяться на місці освіти в 

рамках шкільної системи. Для таких операцій, які відноситься  до загальних 

положень цього закону, тільки якщо вони зокрема заявлені. 

Визначення 

3 § У цьому акті згадується 

- Студент: той, хто бере участь в процесі навчання в рамках цього акту, 

за винятком дітей в дитячому садку, 

- Автономні позашкільні заклади: такі дозвіллєві види діяльність, 

здійснювана фізичною особою, згаданих в розділі 2. 7 § другому абзаці, 

- Автономні дошкільні навчальні заклади: дошкільний блок, при якому 

індивід проводить навчання в формі дошкільного закладу, 
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- Незалежна школа: цілепокладання,  при якому фізична особа, що 

продовжує освіту в шкільній системі у вигляді дошкільної освіти, початкової 

школи, основної школи, середньої, гімназії або дозвіллєвих центрів, згаданих 

в розділі 2. 7 § першому абзаці, 

-Дошкільна освіта: організований директором підрозділ для 

дошкільного навчання, яке включає в себе діяльність в одній або декількох 

робіт для дитячого садка, які розташовані близько один до одного і до 

об’єднаного бізнесу, який не проводиться в ніякій дошкільній будівлі, 

- шкільна освіта: організований директором підрозділ іншого типу 

школи, ніж дошкільний, який включає  діяльність в одному або декількох 

шкільних будівлях, розташованих близько один до одного і до об’єднаного 

бізнесу, який не проводиться в ніякій будівлі школи, 

- Освіта: такі цілеспрямовані процеси під керівництвом вчителів або 

вихователів, спрямованої на розвиток і навчання за рахунок придбання та 

розвитку навичок і цінностей, 

- Освіта: діяльність в рамках якого навчання здійснюється на основі 

конкретних цілей. 

Метою навчання в рамках шкільної системи є 

4 § Освіта в школах, спрямована на дітей та учнів для отримання і 

розвитку знань і цінностей. Вона сприяє розвитку та навчанню дітей та учнів 

та бажання навчатися навчання протягом  життя. Навчання ставить за мету 

спілкування і закріплення  повагу прав людини і основних демократичних 

цінностей, на яких шведське суспільство спирається. 

Різноманітні потреби дітей та учнів мають враховуватися освітою. 

Дітям і студентам повинна бути надана підтримка і стимулювання таким 

чином, що вони розвивалися якомога швидше. Пошук повинен бути 

націлений на компенсування відмінностей в дітей і учнів до засвоєння освіти. 

Навчання має бути спрямоване також сприяння у  дітей і студентів 

«всебічного розвитку особистості у співпраці з родиною, щоб стати 

активними, творчими, компетентних і відповідальних особистостями і 

громадянами. 

Оформлення навчання 

5 § Навчання повинно бути розроблені відповідно до основоположних 

демократичних цінностей і прав людини, таких як цінність людського життя , 

індивідуальної свободи і цілісності, рівної цінності всіх людей, гендерної 

рівності та солідарності між людьми. 

Ті люди, які працюють в галузі освіти повинні підвищувати значимість 

прав людини і активно перешкоджати всім формам жорстокого поводження. 

Освіта повинна ґрунтуватися на наукових підставах і перевіреному 

досвіді. 
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6 § Дошкільна та шкільна освіта не має ґрунтуватися на будь-яких 

релігійних поглядах.  

7 § Навчання в незалежних школах, приватних дошкільних установах і 

приватних позашкільних закладах повинно бути не  конфесійний. 

Навчання в цілому в незалежних школах, приватних дошкільних 

установах і приватних позашкільних закладах може мати конфесійну 

спрямованість. Участь в будь-яких релігійних установах має бути 

факультативним. 

Рівний доступ до освіти 

8 § Всі, незалежно від географічного місця проживання і соціально-

економічних умов, мають рівний доступ до освіти в системі шкільної освіти, 

якщо інше не передбачає конкретних положень цього закону. 

В акті дискримінації (2008: Додати 567) містить положення, покликані 

протидіяти дискримінації та іншими способами заохочення рівності прав та 

можливостей в галузі освіти незалежно від статі, ідентичності транссексуалів 

або виразу, етнічного походження, релігії чи переконань, інвалідності, 

сексуальної орієнтації або віку. 

Рівноправність освіти 

9 § Освіта в школах повинна бути еквівалентною в межах кожного типу 

школи і позашкільних центрів незалежно від того, де в країні вона 

влаштована. 

Особливу увагу приділяється в інтересах дитини 

10 § У всіх навчальних та інших заходах в рамках цього закону, що 

стосується інтересів дитини, це питання має стати відправною точкою. 

Дитиною називається кожна людина у віці до 18 років. 

Ставлення до дитини має бути мітко розяснене. Діти мають можливість 

вільно висловлювати свої погляди з усіх питань, що стосуються його або її. 

Поглядам дитини приділяється належна увага в залежності від віку та 

ступеня зрілості дитини. 

Навчальний план 

11 § Для кожного типу школи і позашкільних центрів повинні 

застосовуватися навчальний план, який виходить з положень цього закону. 

Навчальний план повинен роз’яснювати навчання, цінності та доручення. Він 

також встановлює цілі і керівні принципи для підготовки. Уряд або інший 

орган управління, призначений урядом щодо регулювання державних 

навчальних програм. 

Уряд або інший орган влади, який може протягом для певного типу 

школи або позашкільних центрів надати освітні цінності і доручення і цілей і 

на підставі керівних принципів та цілей в галузі освіти інакшого, ніж 

навчальний план. 
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Зміст закону 

Розділ 12 Закону розділений на 29 розділів. Це 

- Вступні положення (1 розділ), 

- Принципи та обов'язки (2 розділ), 

- розвиток учнів та дітей по відношенню до цілей (3 розділ), 

- Якість і вплив (4 розділ), 

- Безпека та дослідження навколишнього середовища, (5 розділ), 

- Заходи проти жорстокого поводження (6 розділ), 

- Відвідування школи і право на освіту (7 розділ), 

- Дитячий садок (8 розділ), 

- Дошкільна клас (9 розділ), 

- Початкова школа (10 розділ), 

- Початкові класи (11 розділ), 

- Спеціальна школа (12 розділ), 

- саамська школа (13 розділ), 

- позашкільні центри (14 розділ), 

- Старші класи середньої школи (15-17 розділ), 

- гімназії (18 і 19 розділ), 

- Муніципальна освіта для дорослих ( 20 розділ), 

- Спеціальна освіта для дорослих (21 розділ), 

- Освіта шведською мовою для іммігрантів (22 розділ), 

- Будівництво та співробітництво ( 23 розділ), 

- Конкретні форми навчання (24 розділ), 

- Інші навчальні заходи (25 розділ), 

- Нагляд, контроль якості державного і національного моніторингу та 

оцінки (26 розділ), 

- Апеляційна шкільна рада вчителів (27 розділ) 

- Апеляція (28 розділ),  

- Інші положення (29 розділ). Закон (2011: 189). 

2 глава. Принципи і обов'язки 

Зміст в першому розділі 

1 §  Вступає в силу: 2013-07-01 / Цей розділ містить положення про 

- Принципи шкільної системи (2-8), §§ 

- Управління програмою (9-12 §§), 

- Викладачі та дошкільні педагоги (13-24), §§ 

- Добробут учнів (25-28 §§), 

- Управління і консультування (29 і 30 §§), 

- Облік персоналу (31-33 §§), 

- Розвиток компетенції ( 34 розділ), і 
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- Приміщення та обладнання і доступ до шкільних бібліотек (35 і 36 

§§). 

Глава 14. Центри позашкільної освіти 

 Зміст глави  

 1 § Ця глава містить 

- загальні умови (2-10 §§)  

 - умови щодо позашкільного навчального закладу громадського 

керівника (11-14 §§), і умови щодо позашкільного навчального закладу з 

єдиним керівником (15-19 §§).  

Загальні умови  

Мета навчання  

2 § Центри позашкільної освіти підтримують створення класів 

початкової школи, початкової школи, основної школи, спецшколи, саамської 

школи, і спеціальні форми навчання, шкільна присутність має виконуватися. 

Центри позашкільної освіти повинні стимулювати розвиток  учня і 

навчаючись пропонують їм значимий вільний час і відновлення сил. 

Навчання має бути обґрунтоване на цілісному виді і потреб учня. 

Центри позашкільної освіти повинні просувати багатосторонні 

контакти і соціальне суспільство.  

Пропозиція навчання  

3 § Кожен муніципалітет повинен забезпечити освіту і навчаючи в 

клубах позашкільного навчання для учня в початковій школі муніципалітету, 

початковій і основній школах. Держава повинна проводити навчання в 

клубах позашкільного навчання для учня в спецшколі і саамській школі.  

Муніципалітет повинен проводити навчання в клубах позашкільного 

навчання для учня в незалежній школі у разі, якщо власник не пропонує таке 

навчання.  

4 § Навчаючи португальської мови буде запропоноване, як тільки буде 

визначено, що студент потребує такого місця. 

Відмітка  
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5 § Студент з будь-яких видів, про які йдеться в параграфі 3, має бути 

запропоноване навчання в центрах позашкільної освіти до міри, необхідної 

відносно прибуткового працевлаштування  батьків або навчання або якщо 

студент має приватні потреби із-за сімейної ситуації взагалі.  

6 § Студентам має  також в інших випадках, ніж, йдеться в параграфі 5, 

бути запропоноване навчання в денних центрах, з фізичних, розумових 

потреб або іншим причинам потрібна спеціальна підтримка в їх розвитку у 

формі такого навчання. 

7 § Денні центри пропонуються для весняного семестру, в якому 

студент завершує навчання в 13 років. Від осіннього семестру, в якому 

студент завершує навчання в 10 років, відкриті дозвіллєві види діяльності 

пропонуються замість позашкільних, якщо учень не із-за фізичних, 

розумових або інших причин є  необхідною спеціальна підтримка в їх 

розвитку, який може тільки бути запропонований в позашкільних клубах.  

Умови з відкритих видів діяльність є доступні в 25 главі.  

8 §Позашкільні заклади мають бути запропоновані студентам в тій 

частині дня, коли студенти не знаходяться у будь-якому з видів діяльності, 

про які йдеться в параграфі 3, і впродовж свят. Дозвіллєвим центрам не 

мають бути запропоновані впродовж вечорів, ночей, вихідних днів, або у 

зв'язку з головними святами.  

Студентські команди і довкілля 

9 § Керівник повинен гарантувати, що студентські команди мають 

відповідний склад і розмір, і що студенти, а також пропонується хороше 

довкілля.  

Розміщення в шкільному закладі  

10 § Студенту в дошкільному закладі, початковій школі, основній 

школі, спецшколі або саамській школі має бути запропоноване навчання в 

позашкільному закладі в місці найближчому до школи, де студенти 

здобувають освіту.  

Громадський керівник позашкільного закладу  

Відповідальність  муніципалітету  
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11 § Муніципалітет є відповідальним за учня і має запропонувати 

позашкільний заклад відповідно до умов цього розділу і проходити в такій 

особливій формі навчання, про які йдеться в розділі 24. 

Грошові збори 

12 § Муніципалітет може стягувати плату за освіту в клубах 

позашкільної освіти, які це організовує.  

Грошові збори мають бути розсудливі.  

Грошові збори в школі, спецшколі і саамській школі  

Навантаження  

13 §Витрати, які держава отримує для навчання у центрах 

позашкільної освіти в школі із спецшколою, або саамській школі повинні 

визначатися на тій же основі, що і муніципалітет, в якому центри 

позашкільної освіти розміщені, і використовують в їх час.  

Міжкомунальна компенсація  

14 § Муніципалітет в його позашкільному навчальному закладі мають 

студента від іншого муніципалітету має бути відшкодований для їх витрат 

для освіти студента в центрах позашкільної закладу муніципалітету учня за 

місцем проживання, якщо навчання учня в початковій школі керуючого 

муніципалітету, початковій школі або основній школі,і заснованій на розділі 

9 параграф 13 першого абзацу, розділу 10 параграфи 24, 25 або 26 або розділ 

11 параграф 24 другий абзац  або параграф 25.  

Також в інших випадках, де муніципалітет, в його центрах 

позашкільної освіти мають студента від іншого муніципалітету до 

муніципалітету, щоб виплатити компенсацію рідному муніципалітету. Якщо 

муніципалітет в  такому випадку, не буде згідний інакше, винагорода має 

бути визначена зважаючи на зобов'язання муніципалітету і потреби студента 

на тій ж основі, що і муніципалітет за місцем проживання звертається в 

розподіл ресурсів до їх власних клубів позашкільної освіти. Учень для 

інтенсивної потреби підтримки, потрібний муніципалітет не забезпечує 

винагороду для специфічної підтримки, якщо істотні організаційні або 

фінансові труднощі з'являються для муніципалітету.  
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Компенсація під першим або другим підпараграфом повинна, де 

можливо, бути зменшеним кількістю, що керівник покладати згідно з 

розділом 12.  

Позашкільний заклади з єдиним керівником  

Внесок від муніципалітету  

15 § Муніципалітет повинен зробити внесок в керівника для кожного 

студента в школі. 

Грант складається із загальної суми згідно з параграфом 16, і в деяких 

випадках додаткова кількість відповідно до параграфу 17.  

16 § Основна кількість штрафу повинна мати відношення до 

компенсації для  

1. піклування і освітньої діяльності  

2. освітні матеріали і устаткування  

3. їжа  

4. адміністрація  

5. податок на додану вартість, і  

6. вартість передумов. 

Базову кількість повинна визначатися на тій же основі, що і 

муніципалітет звертається в розподіл ресурсів до їх власних клубів 

позашкільної освіти.  

17 § Додаткова кількість, яка забезпечується для учня, який має 

усебічний розвиток  

Муніципалітет не зобов'язаний заплатити додаткову кількість за 

студентські потреби спеціальної підтримки, якщо істотні організаційні або 

фінансові труднощі з'являються для муніципалітету.  

Прозорість 

18 § Муніципалітет, де незалежна школа, яка організовує розміщення 

позашкільного закладу, має право на прозорість у бізнесі.  

Грошові збори  

19 § Грошові Збори, що навантаження індивідуального керівника 

навантаження не має бути надмірний. 
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Додаток Г 

Таблиця 3.1  

Позитивні надбання України та Швеції з формування в учнів 

середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в 

неформальній освіті 

Україна Швеція 

Нормативно-правова база 

України у вигляді законів, актів, 

указів та розпоряджень в галузі 

позашкільної екологічної освіти. 

Нормативно-правова база 

Швеції у вигляді законів, актів, 

резолюцій та концепцій  у галузі 

неформальної освіти та сталого 

розвитку. 

 Потужна система закладів 

позашкільної освіти, зокрема 

екологічної. 

Функціонування дозвіллєвих 

центрів та неформальних екологічних 

організацій. 

Система форм та методів з 

екологічного навчання та виховання в 

позашкільній освіті 

Система форм та методів з 

формування в учнів середнього 

ступеня навчання готовності до 

екологічної діяльності в 

неформальній освіті. 

 Співпраця неформальних 

екологічних організацій зі ЗМІ та 

закладами культури та мистецтв.   

 Створення дозвіллєвих центрів 

з формування готовності до 

екологічної діяльності в закладах 

середньої освіти. 

 Модернізація закладів 

неформальної освіти. 

 Державне фінансування 

закладів неформальної освіти із 

залученням інвестицій приватного 

бізнесу. 

Створення громадськими 

організаціями екологічних проектів із 

Організація екологічних 

проектів із залученням учнів до 
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залученням підлітків до екологічної 

діяльності.  

екологічної діяльності на державному 

рівні. Система підвищення 

професійної компетентності 

педагогічних працівників Швеції. 

 


