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Методологія дослідження. Основні методи дослідження: метод критичного аналізу –
при вивченні наукової літератури та практичного досвіду з теми дослідження; порівняння –
для

з’ясування

необхідних

змін

в

програмах

підготовки

фахівців

неекологічних

спеціальностей; опитування – для оцінки доцільності запропонованих заходів.
Результати. Встановлено

роль ВНЗ як провідної ланки в реалізації цілей сталого

розвитку. Показана триєдина функція ВНЗ в освіті для сталого розвитку, а саме:
імплементація розуміння сталого розвитку в просвітництво, сприяння професійній підготовці
для формування стійкості; пропаганда ідей сталого розвитку.
З’ясовано методологічні рамки проведення реформ: обґрунтування основних цілей за
напрямами підготовки фахівців; конкретизація загальних і спеціальних завдань; вибір
інструментів досягнення цілей; розробка шляхів адаптації навчальних планів за конкретними
спеціальностями; вибір форм освіти з окремих питань сталого розвитку; визначення
критеріїв оцінки заходів.
Виділено три основних моделі екологізації програм базової освіти по неекологічним
спеціальностям: дисциплінарну, мультидисциплінарну і міждисциплінарну.
Новизна. Встановлено вимоги до розробки «зелених» навчальних планів з
неекологічних спеціальностями: облік особливостей спеціальності; фокус на актуальних
проблемах сталого розвитку; демонстрація доброї практики; формування ідейного
світогляду; розвиток інтересу до проблеми.
Практична значущість. Запропонована інтеграція інструментів формальної та
неформальної освіти для «озеленення» навчальних програм студентів економічних
спеціальностей: введення інтегрованих навчальних дисциплін і мультидисциплінарних
модулів зі сталого розвитку; академічний обмін студентів, літні школи, конференції тощо.
Ключові слова: сталий розвиток, освіта, «зелена» освітня програма, екологічна освіта,
мережa партнерів, міжнародне співробітництво.
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