
Методичні рекомендації із запровадження «наскрізного навчання» 
 освіти для сталого розвитку 

 
«Наскрізне навчання» передбачає введення у зміст не тільки варіативної, а й інваріантної 

частини навчального плану компонентів освіти для сталого розвитку.  
Що можна віднести до основних компонентів освіти для сталого розвитку? Це, по-

перше, розуміння того, що освіта для сталого розвитку містить екологічну, економічну та 
соціальну складові. По-друге, це усвідомлення взаємопов’язаності цих складових, розгляд будь-
яких питань з проблемної точки зору, розуміння причинно-наслідкових зв’язків та системний 
підхід до розгляду аспектів сталого розвитку. 

Предмети, які найбільшою мірою можуть бути охоплені «наскрізним навчанням» 
освіти для сталого розвитку: основи здоров’я, географія, економіка, біологія, фізика, хімія, 
право, українська та зарубіжна література, меншою мірою, історія, українська, російська, 
іноземна мова, математика.  

Методика впровадження засад освіти для сталого розвитку передбачає зміщення 
акцентів у навчальній діяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні. Пріоритет 
надається розвивальним, системно-діяльнісним підходам в освіті. Перспективними є різні види 
проектних технологій з включенням в них інтерактивних методів навчання, технологій case-
study, проблемних методик з розвитку критичного та системного мислення, дебатних, рольових, 
ділових ігор. 

Загальні дидактичні принципи впровадження «наскрізного навчання» полягають не 
тільки у наданні учням інформації про певні проблеми сталого розвитку, а й передбачають 
формування стійких навичок використання отриманих знань на практиці. У перспективі це 
також означає суттєву зміну ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції у бік формування 
відповідальної, соціально-активної, екологічно врівноваженої поведінки.  

Методи та форми організації «наскрізного навчання»  включають: 
- проведення традиційних уроків із додаванням до основного змісту навчального матеріалу 

окремих питань, які стосуються сталого розвитку (наприклад, еколого-споживчої 
проблематики, демографії, енергоефективності, соціальної справедливості, толерантності 
тощо); 

- корегування змісту окремих тем навчальних дисциплін з акцентом на проблемний підхід, 
особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до досліджуваного 
питання; 

- введення у зміст навчання нетрадиційних урочних форм, наприклад, уроків-роздумів, 
уроків-дискусій, проблемних семінарів тощо. 
Особливою формою «наскрізного навчання» є інтегровані уроки з аспектами освіти 

для сталого розвитку, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють 
формуванню в учнів цілісного, системного знання, актуалізації особистісного ставлення до 
питань, що розглядаються на уроці. 

Інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого розвитку можуть проводитись 
двома шляхами: 
- через об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів із акцентом на питання 

сталого розвитку (наприклад, інтегровані уроки фізики, хімії та географії з таких тем як 
енергоефективне житло, безпека побутової хімії, проблема сміття та урбанізації тощо; 

- через формування інтегрованих дисциплін або окремих спецкурсів шляхом об’єднання 
окремих дисциплін, наприклад, інтеграція «основ екології» та «правознавства» формує 
таку дисципліну як «екологічне право», «економіки», «основ споживчих знань» та «основ 
екології» – «основи екоспоживання», «основ здоров’я», «основ екології» та «етики» – 
«екологічну етику», «фізики» та «економіки» – «основи енергоефективності», «історії 
рідного краю» та «основ екології» – «екологію рідного краю» тощо. 
Методика створення інтегрованих уроків та дисциплін передбачає як інтеграцію 

змісту дисципліни зі збереженням методів навчання провідної дисципліни, так й інтеграцію 
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самої методики навчання різних дисциплін зі збереженням змісту лише одного предмету 
(наприклад, вивчення такої теми як «вода» з точки зору різних предметів – фізики, хімії, 
географії, екології, літератури, історії тощо). Інші приклади: розгляд питання демографії з 
точки зору біології, географії, історії, правознавства тощо.  

Особливо доречним є проведення інтегрованих уроків: 
- при вивченні загальних питань, які охоплюють різні аспекти людської діяльності 

(наприклад, розгляд з різних боків питання забруднення навколишнього середовища, 
неефективного споживання, соціальної нерівності тощо); 

-  при демонстрації більш широкого прояву явищ, що вивчаються (наприклад, формування 
усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків при вивченні такого питання як зміна 
клімату, проблематика сміття, військових конфліктів, світового тероризму тощо); 

-  при створенні проблемної, розвивально-випереджальної методики навчання (розгляд 
явищ у динаміці із формуванням у дітей розуміння особистої причетності до створення 
або попередження існуючих глобальних проблем, соціальних протиріч, можливостей 
побудови моделей стійкого майбутнього тощо). 
Впровадження інтегрованих уроків із аспектами сталого розвитку пов’язане із виходом за 

межи лише однієї предметної галузі, що значно розширює інформаційний компонент навчання, 
трансформує аспект вивчення, поглиблює розуміння предмету, узагальнює, систематизує 
матеріал, що вивчається. Також дуже важливим є вихід на практичний рівень навчання, 
опанування конкретними соціальними та професійно-орієнтованими компетностями. 

 
Додаток 1. 
Поетапний план впровадження «наскрізного» навчання у зміст освітньої діяльності: 

1. Розгляд основних понять і проблематики сталого розвитку та освіти для сталого 
розвитку в межах роботи творчих груп вчителів, у ході проведення педагогічних рад, 
шкільних семінарів. Визначення відмінності освіти для сталого розвитку та екологічної 
освіти. Аналіз компонентів сталого розвитку та їхнього взаємозв’язку. 

2. Ознайомлення з основними міжнародними та вітчизняними документами, що 
стосуються питань сталого розвитку та освіти для сталого розвитку. Визначення 
змістовних рамок, в яких можна діяти Вашому навчальному закладу з означеної 
проблематики. 

3. Ознайомлення із практичним досвідом навчальних закладів інших країн та 
вітчизняних  шкіл щодо форм і методів запровадження освіти для сталого розвитку 
(зокрема, «наскрізного навчання») у навчально-виховному процесі. При цьому важливо, 
щоб на рівні педколективу відбулося усвідомлення важливості та необхідності реалізації 
завдань освіти для сталого розвитку, яка повинна стати системоутворюючим елементом в 
концепції кожного навчального закладу, у плануванні всіх сторін життя школи. 

4. Детальний перегляд та аналіз навчально-тематичного плану. Визначення блоків чи 
тем, які найбільш оптимально відповідають Вашому уявленню про концепцію сталого 
розвитку, питання, пов’язані з її проблематикою. Також необхідно спробувати надати 
знайомому матеріалу, традиційній тематиці нового відтінку і більш широкого смислу, 
пов’язавши з оточенням, конкретними регіональними проблемами, віковими 
особливостями та інтересами школярів. 

5. Визначення методів та принципів викладення матеріалу на уроках. Під час планування 
і розробки тем, інтегрованих уроків чи дисциплін надавати перевагу вирішенню 
проблемних питань, використанню інтерактивних методів навчання, самостійному 
осмисленню та вирішенню учнями завдань, проведенню міжпредметних та надпредтних 
зв’язків.    

6. Здійснення конкретних заходів з упровадження «наскрізного навчання»  у зміст 
навчальної практики. Для цього необхідно зорієнтуватись на переосмислення, адаптацію 
окремого блока, модуля, теми будь-якого предмету. Навчання повинно бути націлене не 
тільки на передачу знань, а й на розвиток емоційної сфери, стосунків, ціннісних 
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орієнтацій, духовного потенціалу школярів. Іншим шляхом впровадження «наскрізного 
навчання» є підготовка низки уроків із окремих тем, які, на Ваш погляд, будуть найбільш 
точно відтворювати поставлені завдання з реалізації основних завдань освіти для сталого 
розвитку. 

7. Поєднання навчальних завдань з виховними, інтеграція засад освіти для сталого 
розвитку у шкільну програму та позакласні, позашкільні заходи. Ідеї освіти для сталого 
розвитку повинні максимально бути включені у більшість дисциплін. Обов’язковим є 
застосування проектних технологій, розробка тренінгів як для учнів, так і для інших 
учасників навчально-виховного процесу, організація та участь у соціально-спрямованих 
акціях з попереднім проведенням опитування цільової аудиторії, залучення громадськості 
і батьків, органів місцевого самоврядування у позакласних, позашкільних заходах, що 
сприяють зміцненню соціального партнерства (в тому числі оформлення пришкільної 
території, спільних дій з поліпшення якості довкілля, здійснення соціальних проектів, 
участі у соціальному житті мікрорайону, селища, міста). 

 
Додаток 2. 
Приклади навчальних завдань, що містять аспекти сталого розвитку: 

Географія: 
У 1497 р. була відправлена експедиція на пошуки морського шляху до Індії під 

керівництвом мореплавця Васко да Гами. Під час експедиції португальці ознайомилися зі 
східним узбіччям Африки. Повертаючись додому, експедиція привезла до Португалії перших 
темношкірих рабів. Які права людини були порушені португальцями? Чи можливо таке 
сьогодні? 
Математика: 

Внаслідок Чорнобильської катастрофи сильним радіоактивним забрудненням уражено 5 
млн га лісу. Розрахуйте, яка частина України постраждала від цієї катастрофи. 

….. 
Звичайна лампочка накопичення споживає електроенергії 100 Вт/год, а енергозберігаюча 

– 20 Вт/год. У скільки разів енергозберігаюча лампа економніша за звичайну? 
Українська мова: 
 Використовуючи надану тематичну групу слів (поведінка людини, вплив, взаємодія, 
охорона навколишнього середовища) – складіть 1-3 позиції для вирішення проблем сталого 
розвитку. 
 

Додаток 3. 
Предметні цикли із «наскрізного навчання» освіти для сталого розвитку 

 
Екологічний компонент Економічний компонент Соціальний компонент 

Біологія Географія Правознавство 

Хімія Економіка Історія 

Географія Математика Основи здоров’я 

Фізика Фізика Людина і світ/людина і 
суспільство 

Українська мова та 
література /російська 
мова та література 

 Українська мова та 
література /російська 
мова та література 

Іноземна мова  Іноземна мова 
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Методичні рекомендації із впровадження виховних годин  
з питань сталого розвитку 

 
 Виховна робота є невід’ємною складовою навчального процесу, тому неможливо 
виділяти виховний компонент із будь-якої тематики тої чи іншої дисципліни. Виділяють: 
- виховну роботу в межах урочної діяльності;  
- виховну роботу в межах позаурочної діяльності (позакласної та позашкільної).  

Особливістю освіти для сталого розвитку є її ціннісний характер, практична 
спрямованість, а також проективність мети та основних завдань (націленість на побудову 
стійких моделей майбутнього). У зв’язку з цим головним напрямком виховної роботи із 
запровадження освіти для сталого розвитку є формування відповідних ціннісних орієнтацій, 
стилю життя, світоглядних позицій. До переліку основних ціннісних настанов сталого розвитку 
відносяться: особистісна відповідальність, розвинута громадянська позиція, екологічно-
врівноважена та екобезпечна поведінка, стратегічне мислення, здоровий спосіб життя, 
толерантне ставлення до інших, розвинута комунікативна культура.  

В межах урочної діяльності здійснення виховної роботи пов’язане із тематикою 
дисципліни, методикою викладення матеріалу, особистісними вподобаннями та інтересами 
вчителя. Впровадження «наскрізного навчання» передбачає актуалізацію питань сталого 
розвитку шляхом формування проблемних питань, введення у навчальний процес 
нестандартних уроків із залученням тренінгових, ігрових, проектних методів навчання. 

Головною формою позакласної діяльності виступають класні години. В межах 
експериментальних навчальних закладів проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» 
тематика класних годин повинна корегуватися як з темою експериментальної роботи кожного 
ЗНЗ, так і із загальними питаннями сталого розвитку. Приблизна тематика класних годин із 
врахуванням вікових особливостей школярів: 
Тематика для початкової школи (1-4 кл.). 

1. Я і природа. Як поводитись у довкіллі. 
2. Я, довкілля і здоров’я. Що важливо для збереження здоров’я. 
3. Дружба. Як навчитися дружити. 
4. Чому люди різні? Як навчитися поважати думки інших. 
5. Як бути корисним для своїх близьких. 
6. Моя вулиця. Що я можу зробити для покращення її стану. 
7. Моя школа. Як зробити школу гарною. 

Тематика для основної школи (5-9 кл.): 
1. Екологічно-безпечна поведінка. Якою вона повинна бути? 
2. Безпечний дім. Як зробити життя безпечним. 
3. Реклама і споживання. Як свідомо вибирати товари. 
4. Вода. Значення її для життя. Як економити водні ресурси. 
5. Сімейний бюджет. Як правильно його планувати. 
6. Проблема сміття. Мій внесок у вирішення цієї проблеми. 
7. Які існують шкідливі звички? Як уникнути їх формування. 
8. Які існують екологічні, соціальні проблеми у моєму місті (селі)? Мій внесок у їхнє 

вирішення. 
9. Як економити електроенергію. Енергоефективна поведінка. 

Тематика для старшої школи (10-11 кл.): 
1. Яким я бачу власне майбутнє. 
2. Майбутнє людства та планети. 
3. Життя та його цінності. 
4. Моє ставлення та можливий внесок до глобальних проблем людства. 
5. Що таке бути громадянином? Соціальна та особистісна відповідальність. 
6. Концепція сталого розвитку. Що треба для її здійснення? 
7. Що таке бути толерантним? Які існують межі толерантності? 
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8. Міжособистісні конфлікти: причини та шляхи попередження. 
9. Інтернет: За та Проти. Розвиток критичного мислення в Інтернет-спілкуванні. 
10. Стійке споживання. Як навчитися свідомим діям? 
Серед інших форм позакласної діяльності: проведення свят, конкурсів-оглядів, 

тематичних вечорів, вечорів запитань та відповідей, фестивалів, конкурсів, олімпіад, виставок, 
семінарів, конференцій тощо. Організація цих заходів може бути присвячена конкретним датам 
(наприклад, Міжнародному дню Землі, Міжнародному дню толерантності, Міжнародному дню 
енергозбереження тощо), мати тематичний характер (наприклад, вода, Земля, рослини, 
стосунки тощо) або системний (проводити екотиждні, екомісячники, тижні Довкілля, тижні 
толерантності, тижні самоврядування тощо). 

Особливою формою позакласної діяльності є гурткова робота. Серед цікавих гурткових 
напрямків, пов’язаних із питаннями сталого розвитку є «Екодизайн», «Екотуризм», «Екотеатр», 
дискусійні клуби, евроклуби, клуби «любителів квітів» тощо. 

Позашкільна діяльність передбачає встановлення зв’язків шкільного колективу із 
місцевою громадою: батьками, органами місцевого самоврядування, представниками 
підприємств, громадських організацій, товариств тощо. Ефективність впровадження 
«наскрізного навчання» прямо пов’язана із щільністю подібних зв’язків. Особливо це 
стосується родинного виховання, розвитку громадянської позиції дитини. Позашкільна 
діяльність передбачає здійснення відповідних акцій, зустрічей, екскурсій. Приклади акцій з 
освіти для сталого розвитку: 
 «Єднаймося з природою».  
 «Рослини життя».  
 «Дім, в якому ти живеш» 
 «Букет замість ялинки».  
 «Дай друге життя побутовим відходам».  
 «Парки - легені міста».  
 «Школа наш дім, ми господарі в нім».  
 «Чисте подвір'я».  
 «Алея квітів». 
 «Здорова планета – здоровий ти!». 
 «Школа без агресії». 
 «Обміняємо цигарку на цукерку». 
 «Поділись з ближнім». 
 «Тестуємо якість». 
 «Міжнародний день без автомобілю». 
 «Купуй місцеве». 
 «Уроки сортування сміття».  
 «Будуймо енергозберігаюче місто». 
 «Розумний дім». 
 
. 

 
 


