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ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ІНТЕРЕСАХ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Досягнення мети сталого розвитку суспільства є неможливим без відповідної 
трансформації суспільної свідомості, усвідомлення, розуміння кожним індивідом сенсу і 
значення необхідних змін. Відтак, питання соціалізації особистості, зміни орієнтації і змісту 
освітніх та просвітницьких систем у бік сталого соціального розвитку набувають 
актуальності та першорядного значення.

Освіта підвищує добробут людини і виступає вирішальним фактором у перетворенні 
людей на корисних та відповідальних членів суспільства. Освіта є базовим елементом 
трансформації суспільства до сталого розвитку за рахунок надання особистості можливості 
втілити свої уявлення про суспільство в життя. Саме така ключова роль надається освіті у 
головних документах Всесвітніх форумів зі сталого розвитку. Зокрема, у главі 36 «Порядку 
денного на ХХІ століття» було проголошено, що освіта є «фундаментом сталого розвитку».

Усвідомлення надважливої ролі освіти в утвердженні ідей сталого розвитку зумовило 
прийняття у грудні 2002 року Генеральною Асамблеєю Резолюції «Про Декаду ООН з освіти 
для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 2005 року» (2005-2014). У нашій державі 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 634 затверджено 
«Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому 
саміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки».

Освіта для сталого розвитку -  це сучасний підхід до організації навчального процесу, 
який включає інформування членів суспільства про основні проблеми сталого розвитку, 
формування світогляду, який базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання з 
передачі знань на встановлення діалогу, орієнтацію на порушення та практичне розв’язання 
місцевих проблем. У найширшому сенсі, освіта в інтересах сталого майбутнього передбачає 
підвищення якості базової освіти, переорієнтацію освіти на потреби сталості, просвітницьку 
діяльність у суспільстві та спеціальну підготовку для різних соціальних груп.

Відтак, базовою передумовою збалансованого розвитку є в достатній мірі фінансована 
й ефективна освітня система на всіх рівнях, загальнодоступна та така, що розвиває як 
можливості людей, так і їх добробут. Ключовими в освіті для сталого розвитку є теми 
пізнання впродовж усього життя, міждисциплінарний підхід, партнерство, полікультурна 
освіта і наснаження. Навіть у країнах з сильною системою освіти необхідно здійснити 
переорієнтацію освіти і просвітництва у напрямі сприяння широкому суспільному 
розумінню, критичному аналізові і підтримці сталого розвитку [2]. Здебільшого йдеться про 
освіту, що виховує в людині здатність критично мислити і брати на себе відповідальність.

У літературі, присвяченій дослідженню проблем освіти зі сталого розвитку, згадуються 
«моделі» такої освіти, зокрема:

• філософська (інтерпретація сталого розвитку як необхідного історичного етапу 
еволюції соціуму, співзвучного ідеям формування ноосфери за В.І. Вернадським);

• технократична (використання досягнень науково-технічної революції для звільнення 
від екологічно обумовленої залежності розвитку);

• екологічна (жорстка адаптація процесу розвитку до виявлених наукою його 
екологічних обмежень);

• соціальна (інтерпретація розвитку як послідовної гуманізації суспільства, що включає 
рівність доступу до природних благ);

• економічна (перебудова діючих механізмів природокористування в напрямі 
посилення їх екологічно орієнтованих економічних інструментів);
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• культурологічна (розвиток через виховання екологічної культури як частини загальної 
культури, через формування культу природи як вищої цінності цивілізації);

• політологічна (трансформація світополітичних відносин у напрямі зниження ризику 
озброєних конфронтацій у світі і скорочення пов’язаних з ними витрат природних ресурсів 
та інших природних благ) [1].

На нашу думку, виокремлення моделей освіти в інтересах сталого розвитку вступає у 
суперечність з принципами міждисциплінарності та інтегративного підходу. За умови 
надання переваги певному «освітньому вектору», нівелюється мета інтегративної концепції -  
сталість і збалансований розвиток, що ґрунтуються на концепті рівноправності (equity), 
втілені у 5 принципах (Haughton, 1999): «майбутність» (futurity, intergenerational equity) -  
міжпоколінна рівноправність; соціальна справедливість (intragenerational equity) -  
внутрішньопоколінна рівноправність; транскордонна відповідальність (transfrontier equity) -  
географічна рівноправність; процедурна рівноправність (procedural equity) -  відкрите і чесне 
ставлення до людей; міжвидова рівноправність (interspecies equity) -  важливість збереження 
біорізноманітності [3]. Ці принципи дають глибше розуміння ідей сталого розвитку, 
пов’язують проблеми рівності людей і довкілля, закладають основу відповідального 
добробуту.

Відтак, основна мета освіти для сталого розвитку у цьому контексті полягає в тому, 
щоб кожен, незалежно від спеціальності, отримав певні знання та мотивацію для життя 
відповідно до принципів сталого розвитку. Освіту для сталого розвитку можна розглядати і 
як загальну перспективу, і як процес, що відбувається у мінливому світі. Довготермінова 
мета -  прожити життя у найкращий можливий спосіб, не наносячи шкоди іншим, природі та 
суспільству ні в часі, ні в просторі. Від конкретної людини при цьому вимагається вміння 
діяти для досягнення сталого розвитку, що передбачає наявність відповідних знань, 
компетенцій, здатностей та мотивації.

Складовими змісту освіти для сталого розвитку є:
- якість життя, соціальна справедливість та рівноправність;
- збереження різноманіття: культурного, соціального та біологічного;
- взаємозв’язок: у суспільстві, економіці та довкіллі;
- усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями;
- громадянська позиція, права та обов’язки громадян;
- потреби та права майбутніх поколінь на якісне життя.
Багато європейських країн (Німеччина, Швеція, Фінляндія, Великобританія та ін.) 

здійснюють професійну підготовку фахівців зі сталого розвитку. У дослідженні М. Рікмана 
виділено 12 ключових компетенцій, необхідних фахівцю зі сталого розвитку: системний 
світогляд та здатність до оволодіння складними ситуаціями; здатність до випереджального та 
критичного мислення; здатність діяти справедливо та “екологічно”; здатність взаємодіяти у 
гетерогенних групах; компетенція участі (залученості); здатність до емпатії та зміни 
перспективи; здатність до міждисциплінарної роботи; компетенція спілкування (комунікації) 
та використання медіа; здатність до планування та реалізації інноваційних проектів; 
здатність до оцінювання діяльності; компетенція толерантності до невизначеності та 
фрустрації [4].

Порівняльний аналіз цих компетенцій із професійно важливими компетенціями 
фахівців соціальної сфери засвідчує їх значну подібність. На нашу думку, концепція сталого 
розвитку має тісний зв’язок із завданнями сучасної соціальної роботи, видозмінює контури 
професійної соціальної роботи у сучасному світі.

Саме тому важливим пріоритетом розвитку факультету соціальної роботи вважаємо 
впровадження ідей сталого розвитку в навчально-методичну, наукову та організаційно- 
виховну діяльність на підтримку проголошеної ООН Декади з освіти в інтересах сталого 
розвитку (ОСР), на період з 2005 до 2014 р.
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Відправною точкою для запровадження освітніх ініціатив в інтересах сталого розвитку 
стало налагодження співпраці з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду», а також приєднання до мережі вишів Програми Балтійських університетів.

Після підписання Меморандуму про співробітництво з Програмою Розвитку ООН у 
квітні 2010 року, факультет соціальної роботи реалізував низку ініціатив з освіти для сталого 
розвитку, зокрема:

- у навчальний план підготовки фахівців із соціальної роботи введено дисципліну 
«Соціальна робота в громаді та місцеве самоврядування», яка включає модуль «Основи 
сталого розвитку суспільства», а також факультативний курс за вибором студентів «Сталий 
соціальний розвиток»;

- розроблено програму практики студентів у підрозділах проекту ЄС ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ), де вже 22 студенти факультету 
пройшли стажування;

- спільно з проектом МРГ проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«Актуальні проблеми сталого соціального розвитку: погляд молоді» (3 листопада 2011 року), 
надруковано матеріали конференції;

- у березні 2011 року підписано угоду про співробітництво в рамках Програми 
Балтійських університетів, за підтримки якої у квітні-травні 2011 року викладачі та студенти 
факультету соціальної роботи взяли участь у міжнародних конференціях, присвячених 
проблемам сталого ровитку.

У перспективі плануємо розвивати освітній вектор сталого розвитку на факультеті та за 
його межами. Зокрема, важливим є налагодження партнерства «університет -  влада -  
громада -  бізнес -  міжнародні організації»; залучення викладачів до розробки та 
впровадження тренінгових курсів, навчальних програм; проведення міждисциплінарних 
наукових досліджень; організація спільних заходів: круглих столів, семінарів, нарад, 
конференцій; посилення мережі вищих навчальних закладів України, що втілюють освітні 
ініціативи в інтересах сталого розвитку суспільства.

Сталий розвиток суспільства -  міждисциплінарна концепція, яка може бути 
впроваджена у процес підготовки фахівців усіх напрямів та спеціальностей без виключення. 
Ми будемо раді співпрацювати, ділитися інформацією та досвідом, розробляти та 
впроваджувати спільні проекти разом з усіма зацікавленими сторонами.
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