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ВСТУП 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На шляху пошуку надійних засобів вирішення 

екологічних проблем у контексті реалізації ефективної державної політики та 

вдосконалення законодавства важливу роль відіграє зростання рівня 

екологічної освіти населення та підвищення екологічної культури. Екологічні 

та еколого-правові знання необхідні громадянам для ефективного здійснення їх 

екологічних прав та обов’язків. Екологічна освіта покликана сприяти 

докорінним змінам у свідомості громадян, відмові від споживацького 

відношення до природи, а її результатом повинно стати формування нового 

екологічного, в тому числі, й еколого-правового, світогляду, сформованого на 

засадах сталого розвитку. Формування у населення екологічного світогляду 

передбачено у якості основного принципу охорони навколишнього природного 

середовища у Законі Україні «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25 червня 1991 р. [222] (п.«ж» ст. 3).Одним із важливих 

напрямів розвитку сфери екологічної освіти в Україні є вдосконалення її 

правових основ. 

   У сучасному світі освіта, в тому числі екологічна, визнається головним 

пріоритетом на шляху досягнення цілей сталого розвитку. Зокрема, 

Організацією Об`єднаних Націй 2005 – 2014 роки були проголошені Декадою 

освіти в інтересах сталого розвитку. Основними засадами (стратегією) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженими 

Законом України від 21 грудня 2010 р. [207] підвищення рівня суспільної 

екологічної свідомості визнається стратегічною ціллю національної екологічної 

політики № 1 та передбачено здійснення низки заходів із розвитку екологічної 

освіти для сталого розвитку України.  

 Прогресивним досягненням вітчизняної еколого-правової думки є 

законодавче закріплення права громадян на одержання екологічної освіти 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 

червня 1991 року. Проте з часу прийняття зазначеного закону і дотепер правове 
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регулювання у вказаній сфері майже не здійснювалося. Крім того, існують і 

проблеми концептуального характеру – відсутність чіткого законодавчого 

визначення поняття екологічної освіти, що призводить до неоднозначного 

розуміння меж і ознак цього явища,  підміну даним поняттям споріднених явищ 

– екологічного просвітництва, екологічного виховання, екологічного 

інформування, що не сприяє ефективному здійсненню зазначених видів 

природоохоронної діяльності.  

 Поряд з цим, однією з найбільш актуальних проблем у зазначеній сфері 

продовжує залишатися відсутність ґрунтовних науково-теоретичних розробок, 

присвячених правовим аспектам екологічної освіти та забезпеченню реалізації 

права громадян на екологічну освіту. На необхідності вдосконалення діяльності 

держави щодо утвердження і забезпечення прав і свобод людини, створенні 

дієвого механізму їх захисту та вирішенні системних проблем у зазначеній 

сфері наголошено у Національній стратегії у сфері прав людини, затвердженій 

Указом Президента України від 25 серпня 2015 року [209]. Забезпечення 

пріоритетності прав і свобод людини як визначального чинника у діяльності 

державних органів та органів місцевого самоврядування є метою реалізації 

зазначеної Національної стратегії. З врахуванням викладеного, обрана тема 

дисертаційного дослідження є актуальною та відповідає вимогам часу. 

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

дослідження виконане відповідно до державної бюджетної науково-дослідної 

роботи за темою «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти», яке проводиться на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (номер теми 11 БФ042-01, 

номер державної реєстрації 01016U006631). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

поглиблення теорії екологічного права теоретико-правовими знаннями про 

основи механізму забезпечення права громадян на одержання екологічної 

освіти  як елемента системи екологічних прав громадян в Україні, комплексний 

науково-правовий аналіз теоретичних і практичних проблем забезпечення 
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зазначеного права, а також формулювання науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо удосконалення законодавства. Автором  зосереджено увагу 

на відносинах у галузі так званої "формальної" екологічної освіти у навчальних 

закладах, що складають систему освіти України. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання:      

1) проаналізувати основні правові та інші передумови розвитку екологічної 

освіти в Україні та світі; 

2) визначити сутність, поняття та правові ознаки таких категорій як 

«екологічна освіта», «право на екологічну освіту» та «екологізація освіти»; 

3) дослідити стан національного законодавства, яке  регулює відносини  

екологічної освіти, виявити його недоліки та запропонувати шляхи їх усунення; 

4) охарактеризувати місце права  на екологічну освіту в системі 

екологічних прав громадян України; 

5) дослідити особливості та склад правовідносин, у яких відбувається 

реалізація права на екологічну освіту; 

6) виявити та охарактеризувати особливі юридичні засоби забезпечення 

права на екологічну освіту. 

Об’єктом дослідження є право громадян на екологічну освіту як 

комплексна правова категорія, яка включає об’єктивну та суб’єктивну сторони, 

а також сукупність відповідних правовідносин. Предметом дослідження 

виступають положення еколого-правової доктрини щодо правових аспектів 

екологічної освіти, права громадян на екологічну освіту і його забезпечення, 

національні, міжнародні, європейські нормативно-правові та інші акти, 

документи, які містять положення щодо правових аспектів екологічної освіти, 

права громадян на екологічну освіту та конституційного права на освіту. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає система 

загально-наукових та спеціально-юридичних методів пізнання. Визначення 

правової природи екологічної освіти, її ознак та закономірностей розвитку 

здійснювалося за допомогою методу діалектичного пізнання. Метод 

термінологічного аналізу застосовувався для уточнення понятійного апарату, в 
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тому числі, для визначення обсягу і змісту понять «екологічна освіта», 

«еколого-правова освіта», «екологізація освіти» та інших. Метод історичного 

аналізу сприяв аналізу процесу становлення міжнародної стратегії розвитку 

екологічної освіти в Україні та у світі за період з початку XX століття і дотепер. 

Порівняльно-правовий метод покладено в основу аналізу законодавства 

України в галузі екологічної освіти та інших країн. Застосування системно-

структурного методу дало можливість дослідити особливості складу 

правовідносин, у яких реалізується право громадян на екологічну освіту, а 

також дослідити складну структуру об’єкта даних правовідносин. Тлумачення 

норм права у поєднанні з формально-логічним методом слугували 

методологічною основою для формулювання пропозицій по вдосконаленню 

чинного нормативно-правового регулювання у досліджуваній сфері. За 

допомогою комплексного методу сформульовано ряд наукових визначень, 

прикладних положень дисертаційного дослідження, а також наукових 

положень, що виносяться на захист. 

Науково-теоретичною базою дослідження стали праці таких українських 

та зарубіжних вчених-правознавців у галузі екологічного права, як:                 

Г.В. Анісімова, В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, С.О. Боголюбов, А.Г. Бобкова, 

М.М.Бринчук, М.І. Васільєва, А.П. Гетьман, І.І. Каракаш, Н.Р. Кобецька,       

В.В. Костицький, С.М. Кравченко, О.С. Колбасов, М.В. Краснова, П.Ф. 

Кулинич, Т.І. Макарова, Н.Р. Малишева, А.М. Мірошніченко, В.В. Носік, Е.В. 

Позняк, В.В. Петров, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга та інших вчених. 

Для обґрунтування деяких теоретичних положень авторка зверталася до 

робіт представників інших галузей юридичної науки, зокрема, Л.А. 

Дольнікової, Г.А. Дорохової, А.П. Дудіна, М.Р. Іскандарової, В.М. Карташова, 

В.В. Копейчикова, О.А. Лукашевої, М.І. Матузова, Ю.П. Орловського, Т.С. 

Румянцевої, Г.С. Сапаргалієва, О.Ф. Скакун та інших вчених. Під час роботи 

над дисертацією також використовувався доробок представників ряду інших 

наук, серед яких М.Й. Бауер, В.В. Ільїн, Д.Ж. Маркович, І.В. Книш, В.С. 

Ратніков,  Н.Ф. Реймерс та інших. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дисертації 

може бути конкретизована у наступних науково-теоретичних висновках та 

положеннях, які виносяться на захист: 

Вперше: 

1) обгрунтовано положення про те, що в сучасних умовах сформувалися 

об‘єктивні міжнародні, світоглядно-філософські, екологічні та правові 

передумови для визнання принципу пріоритетності екологічної освіти одним із 

найважливіших принципів освіти в цілому, як важливого фактору забезпечення 

сталого розвитку; 

2) визначено сутність екологічної освіти, яка є складним соціальним явищем та 

представляє собою самостійну сферу правового регулювання, що складається з 

наступних елементів: а) об’єктивно існуючої системи екологічної освіти, яка 

включає відповідні навчальні заклади та установи освіти, в тому числі органи 

управління освітою (інституційна підсистема); б) структури екологічної освіти, 

яка складається із рівнів, що  відповідають загальній структурі освіти в Україні 

– дошкільна, загальна середня, позашкільна, професійно-технічна, вища та 

післядипломна екологічна освіта; в) специфічного процесу набуття екологічних 

знань (навчально-виховний, педагогічний процес);  г) сукупності екологічних 

знань, вмінь та навичок, засвоєних особою відповідно до змісту державних 

стандартів освіти (екологічна освіта у суб’єктивному розумінні); ґ) екологічної 

свідомості, екологічного мислення, екологічного світогляду та екологічної 

культури як особистісних характеристик суб’єктів, сформованих у результаті 

навчання (психологічні аспекти екологічної освіти); 

3) встановлено, що поєднання усіх зазначених елементів екологічної освіти в їх 

діалектичному взаємозв’язку відбувається у відповідних правовідносинах в 

галузі екологічної освіти, коли в результаті спеціальної діяльності зобов'язаних 

суб'єктів (органів управління, навчальних закладів, педагогічних та науково-

педагогічних працівників) на підставі правових норм, закріплених нормативно-

правовими актами різного рівня, та у відповідності із системою відповідних 

стандартів освіти особа здобуває можливість реалізувати своє право на 
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екологічну освіту та одержати певну сукупність екологічних знань, вмінь та 

навичок, обсяг яких відповідає певному рівню освіти; 

4) доведено, що суб‘єктивне право на екологічну освіту тісно взаємопов‘язане з 

іншими екологічними правами громадян і виступає у якості гарантії більш 

ефективної реалізації зазначених прав, а також екологічних обов‘язків 

громадян. На підставі цього зроблено висновок про те, що право на екологічну 

освіту займає ключове місце в системі екологічних прав громадян, що 

обумовлюється опосередкованим впливом його реалізації на стан охорони 

навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки, який відбувається через формування 

екологічної свідомості, екологічного мислення, компетентності та культури 

осіб, що проявляються у їх діяльності у сфері довкілля;  

5) сформульовано визначення суб‘єктивного права на екологічну освіту 

громадян, як гарантованої юридичної можливості одержати необхідний обсяг 

екологічних знань, вмінь та навичок відповідно до певного освітнього, 

освітньо-кваліфікаційного рівня або ступеня в усіх навчальних закладах 

системи освіти незалежно від їх типу, рівня та форми власності в межах 

відповідних освітніх стандартів та іншої навчально-методичної документації; 

6) доведено, що характерними ознаками сучасного етапу розвитку правового 

регулювання в галузі екологічної освіти в Україні є запланований в Україні 

розвиток екологічної освіти для сталого розвитку, а також екологізація та 

модернізація освіти, які є, одночасно, напрямками як державної екологічної 

політики, так і державної політики в галузі освіти, та ставлять на порядок 

денний питання розробки і законодавчого закріплення ефективного правового 

механізму, що складатиметься із законодавчої бази, інституційно-

функціонального, фінансового забезпечення та гарантуватиме 

загальнообов`язковість екологічної освіти на рівні екологічного імперативу; 

7) встановлено, що юридичним фактом, який обумовлює можливість реалізації 

права на екологічну освіту у освітянських правовідносинах, є факт 

запровадження у навчальний процес конкретного навчального закладу 
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відповідних спеціальностей, спеціалізацій, напрямів підготовки або 

екологічних дисциплін (предметів, курсів, уроків, тем занять тощо) як в 

інваріантній, так і у варіативній частинах навчального процесу у відповідності 

із законодавством, державними стандартами освіти, навчальними планами, 

освітніми програмами;  

8) обгрунтовано, що об’єкт правовідносин, у яких реалізується право на 

екологічну освіту, є складним утворенням та включає в себе два рівні: 

безпосередній об’єкт – екологічні знання, екологічна свідомість, екологічне 

мислення та особиста екологічна культура, та опосередкований (загальний) 

об’єкт – еколого-безпечний стан довкілля, ефективне та раціональне 

використання природних ресурсів, збережене навколишнє природне 

середовище, а також сталий розвиток суспільства; 

 9) визначено, що екологізація освіти – це вид діяльності, який реалізується у 

врегульованих нормами права освітньо-реформаційних відносинах 

процесуального характеру та спрямований на виконання суб’єктами зазначених 

відносин конкретно визначених юридичних обов’язків (повноважень), 

спрямованих на реформування освітньої системи України шляхом 

запровадження обов’язкової екологічної освіти на усіх рівнях освіти та 

транслювання екологічного змісту до усіх існуючих навчальних програм; 

10) обгрунтовано  положення про те, що еколого-правова освіта – це складне 

соціально-правове явище, елемент еколого-правового життя (еколого-правової 

дійсності), яке може бути представлене у вигляді сукупності наступних 

елементів: а) мережі відповідних навчальних закладів, установ, підрозділів 

(система еколого-правової освіти); б) певного обсягу еколого-правових знань, 

відповідно до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки та 

затвердженої у встановленому порядку нормативно-методичної документації 

(еколого-правова освіта в суб’єктивному розумінні); в) рівня еколого-правової 

свідомості, мислення та еколого-правової культури учня (вихованця, студента 

тощо), досягнутих внаслідок навчання (психологічний аспект еколого-правової 

освіти); 



10 

 

  

11) встановлено наявність передумов для формування комплексного 

міжгалузевого правового інституту екологізації освіти, який складають правові 

норми, що регулюють відносини у зазначеній сфері, та який може бути 

включений до Загальної частини екологічного права як галузі права, науки та 

навчальної дисципліни. 

Удосконалено: 

1) положення щодо гарантій забезпечення права на екологічну освіту, до яких 

відносяться, зокрема, вимоги щодо змісту та обсягу загальної обов’язкової 

екологічної освіти на рівні дошкільної та загальної середньої освіти в Україні, 

передбачені в інваріантній частині діючих державних стандартів дошкільної та 

загальної середньої освіти. На підставі цього зроблений висновок, що у даний 

час реалізація права на екологічну освіту відповідного освітнього рівня, в 

цілому, гарантована усім особам, які навчаються. На рівні вищої освіти зміст та 

обсяг екологічної освіти залежить від обраного напряму або спеціальності, які 

за ступенем "екологізації" підготовки запропоновано поділяти на три рівні; 

2) виявлено недоліки системи державних стандартів освіти, зокрема, 

відсутність: вимог щодо екологічної освіти у державних стандартах 

професійно-технічної освіти; питань сталого розвитку та еколого-правових 

аспектів у існуючих стандартах дошкільної та загальної середньої освіти. 

Набули подальшого розвитку: 

1) положення про те, що на початку XX-го століття почався розвиток активного 

міжнародного співробітництва в галузі екологічної освіти і виховання, в тому 

числі під егідою ООН та ЮНЕСКО, результатом чого стало формування 

міжнародної концепції екологічної освіти та виховання, що стало одним із 

факторів розвитку екологічної освіти в Україні, в тому числі, її правових засад; 

 2) обґрунтування виділення трьох етапів розвитку міжнародного 

співробітництва у галузі екологічної освіти, протягом яких поняття "екологічна 

освіта" трансформувалося з первинного поняття "освіта з питань охорони 

навколишнього середовища" ("природоохоронна освіта") в поняття "екологічна 

освіта" та, згодом, у поняття "освіта в інтересах сталого розвитку" (Education 
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for Sustainable Development), що розширює сферу правового регулювання 

відносин у сфері екологічної освіти; 

3) положення про необхідність вдосконалення нормативно-правового 

регулювання у галузі екологічної освіти в Україні, одним із варіантів якого є 

прийняття спеціального закону про екологічну освіту. 

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства 

України у досліджуваній сфері, зокрема щодо внесення змін і доповнень до 

Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про 

освіту” шляхом  запровадження обов’язкової екологічної освіти в усіх 

навчальних закладах, принципу пріоритетності екологічної освіти, закріплення 

прямого юридичного обов’язку навчальних закладів надавати екологічну 

освіту, закріплення прав та обов’язків учасників правовідносин у галузі 

екологічної освіти, встановлення гарантій права на екологічну освіту у вигляді 

заборони дій, спрямованих на припинення або обмеження реалізації цього 

права у навчальних закладах в Україні, закріплення поняття “обов’язкового 

мінімуму екологічних знань” та обов’язковості включення екологічної 

складової у державні стандарти освіти. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Теоретичне 

значення одержаних результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняній 

еколого-правовій науці здійснене комплексне дослідження у галузі 

забезпечення права громадян на екологічну освіту, як одного з екологічних 

прав громадян в Україні. Сформульовані у роботі положення та висновки 

можуть бути використані:  а) у нормотворчій діяльності з метою розвитку й 

удосконалення законодавства у галузі екологічної освіти; б) у навчальному 

процесі: при підготовці підручників, навчальних посібників, методичних 

рекомендацій для студентів юридичних вищих навчальних закладів, при 

викладанні еколого-правових, та інших навчальних дисциплін, зокрема, таких 

як «Екологічне право України», «Актуальні проблеми екологічного права», 

«Екологія», «Освітянське право» та інших, а дискусійні положення можуть 

стати основою для подальших наукових розробок. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Робота та публікації, що розкривають її зміст, 

сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції виконані 

дисертанткою самостійно під керівництвом доктора юридичних наук, 

професора, член-кореспондента НАПрН України, заслуженого юриста України 

Г.І. Балюк. 

Апробація результатів дисертації.  Основні теоретичні положення, висно- 

вки та пропозиції, що містяться в дисертації, обговорювались і були схвалені на 

засіданні кафедри екологічного права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також були апробовані у виступах з науковими пові- 

домленнями та доповідями на  науково-практичних конференціях та круглих 

столах: Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів 

«Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих 

дослідників» (2002 р., м. Київ); Міжвузівській науково-практичній конференції 

молодих науковців «Забезпечення законності у сфері земельних відносин» 

(2003 р., м. Львів); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні» 

(м. Харків, 25 травня 2004 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«Актуальні проблеми муніципального управління» (15 грудня 2006 р., м. Київ); 

Міжвузівській науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні 

проблеми держави та системи права України в умовах світової глобалізації» 

(2007 р, м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Стан та 

перспективи розвитку юридичної науки та освіти», присвяченій 5-річчю 

створення юридичного ф-ту Національного аграрного університету (м. Київ, 17 

– 18 листопада 2006 р.); Науково-практичній  конференції ад’юнктів, аспірантів 

та пошукачів  «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського 

суспільства в Україні» (м. Львів, 28 вересня 2007 року); IІ Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Права людини в 

умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти» (21 – 22 

грудня 2007 року, м. Суми); Науково-практичній конференції «Проблеми 
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модернізації та систематизації законодавства про освіту України» (27 – 28 

травня 2010 р. Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правове 

виховання як умова формування правової культури в сучасному світі» (16 

травня 2012 р., м. Харків); IY Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих учених та студентів «Закарпатські правові читання» (9 – 10 квітня 

2012 р., м. Ужгород); Y Міжнародній науково-практичній конференції 

«Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (19 – 20 травня 

2012 року, м. Суми); Науково-практичному Круглому столі «Розвиток наук 

земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права» (м. Київ, 19 

жовтня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

тенденції правового регулювання екологічних відносин» (м. Мінськ, 26 – 27 

квітня 2013 р.); Науково-практичному Круглому столі «Актуальні проблеми 

становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні» (28 березня 2014 

р., м. Київ); Круглому столі «Наука екологічного, природоресурсного та 

аграрного права: традиції, сучасність  і перспективи» присвяченому пам’яті 

професора М. В. Сторожева (5 листопада 2014 р, м. Мінськ); Круглому столі 

«Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: 

теоретико-методологічні й прикладні аспекти» (м. Харків, 5 грудня 2014 року). 

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації знайшли 

відображення у 19 наукових працях, зокрема, у 5 статтях, опублікованих, згідно 

із встановленими для подібних публікацій вимогами, у наукових фахових 

виданнях України, в тому числі, у 1 електронному фаховому виданні,  1 статті у 

іноземному науковому фаховому виданні, 1 статті у науково-популярному 

виданні та 12 тезах доповідей та повідомлень на науково-практичних 

конференціях та круглих столах. 

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження і 

складається зі вступу, трьох розділів, які містять 8 підрозділів, висновки та 

списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 230 сторінок, з 

яких основного тексту дисертації – 198 сторінки. Список використаних джерел 

включає 304 найменування і займає 32 сторінки. 
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          РОЗДІЛ I. КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: 

         ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ  В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

1.1. Екологічна освіта в cучасному світі:  

поняття та правові ознаки 

Наша планета перебуває в стані екологічної кризи з початку ХХ століття, 

коли антропогенні впливи на навколишнє середовище почали перевищувати 

екологічну ємність біосфери. З того часу відбувається постійно зростаюча 

деградація навколишнього природного середовища: виснаження озонового 

шару, зміна клімату, втрата біорізноманіття, активізація процесів 

опустелювання і обезліснення, зростання екологічних ризиків. В той же час 

заклики берегти довкілля залишаються лише на папері, а наукові дані щодо 

згубності впливу людства на природу не беруться до уваги керівництвом 

багатьох  країн світу.  

В наш час загальновизнаною є необхідність зміни свідомості людей у 

напрямку усвідомлення поглиблення екологічної кризи та існуючої екологічної 

небезпеки, згубності небезпечного впливу людства на природу – середовище 

свого існування. Так, з точки зору філософської науки, зміст комплексної 

екологічної проблеми, небачене досі загострення якої ми спостерігаємо, 

складається не тільки з політичних та технологічних, але й з культурних, 

ідеологічних та етико-гуманістичних аспектів, кожен з яких вимагає 

спеціального дослідження [49, с. 196-197, 199]. Однією з перспектив вирішення 

екологічної проблеми визнано зміну способу життя і свідомості, в тому числі, 

екологічної, адже рівень усвідомлення людством небезпеки неповоротного 

руйнування природного балансу свого існування відстає від реальних 

масштабів загрози [49, с. 202-201].  

 Шлях усвідомлення причин екологічної кризи і виходу з неї проходить 

головним чином через формування в людей нового більш досконалого 

світобачення, природорозуміння і світорозуміння. Необхідно сформувати нову 

систему понять, цінностей, самосвідомість людини, з яких буде виключено 
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антагонізм людини і суспільства з середовищем свого існування.  Висловлена 

думка, що в наш час у світі відбувається глобальний перехід від 

«доекологічної» епохи до эпохи «екологічної», від якого залежить подальша 

доля людства на Землі [59].  

 Важливим елементом системного реформування сучасного суспільства 

має стати нова модель освітньої системи ХХІ століття, яка, як зазначає проф. Г. 

І. Балюк, повинна бути орієнтована на формування якісно нової людини – 

«людини екологічної» [33], яка би ввібрала в себе усі позитивні якості 

минулого та вийшла на новий рівень усвідомлення суспільних цінностей. 

Передбачається, що у такої людини будуть настільки змінені погляди, система 

цінностей, відношення до природи та собі подібним, що це вже буде якісно 

нова істота – homo ecologus [59].  

У Концепціії екологічної освіти України, затвердженій Рішенням Колегії 

Міністерства освіти і науки України № 13/6-19 від 20 грудня 2001 р [113]., 

стратегічними напрямками розвитку екологічної освіти в Україні визнається 

формування поколінь з новою екологічною культурою та новим екологічним 

світоглядом на принципах гуманізму, екологізації мислення, 

міждисциплінарної інтеграції, історизму та системності з метою збереження і 

відновлення природи України та її біологічного різноманіття. 

Світоглядні аспекти екологічної кризи мають глибинну природу не тільки 

науково-філософської та екологічної, а і теологічної природи. Небайдужою до 

світоглядних аспектів охорони довкілля є сьогодні Християнська Церква, яка 

трактує питання збереження створеного Богом світу, як невід’ємну складову 

своєї місії. Так, сучасна Соціальна доктрина католицької церкви [77] (далі – 

СДКЦ) включає в себе екологічний імператив, під яким розуміється, зокрема, 

відповідальне ставлення віруючої людини до природного довкілля, як 

автентичне християнське покликання та важливий інструмент покращення 

екологічного становища планети.  Ключем до вирішення соціально-екологічних 

проблем, згідно з СДКЦ, є внутрішнє оновлення людини та її життя, що 

проявляється у відповідальній поведінці стосовно інших людей та всього 
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створеного Богом світу – природи. 

Питанням екологічної кризи та шляхам виходу з неї майже повністю 

присвячено Послання Папи Іоанна Павла II з нагоди Всесвітнього Дня миру 1 

січня 1990 року на тему «Мир з Богом Творцем, мир із всім творінням» [182]. 

Особливу увагу Папа Римський присвятив екологічній свідомості та моральним 

аспектам екологічної проблеми, яка має комплексний характер. У Посланні 

наголошується на невідкладності виховання екологічної відповідальності 

кожного як за себе самого та за інших, так і за Землю, у якому мають 

відігравати вагому роль церкви та релігійні спільноти, урядові та неурядові 

організації, фактично всі члени суспільства, та сім’я, у якій дитина вчиться 

поважати своїх сусідів і любити природу. В подальшому, у зверненні Папи 

Іоанна Павла ІІ до Папської Академії Наук від 12 березня 1999 року він, в 

контексті зростання екологічної загрози для суспільства та природи, закликав 

кожну людину до своєрідного «екологічного навернення» [77]. 

Звертається до екологічних проблем і нинішній глава Католицької Церкви 

Франциск. Зокрема, 18 червня 2015 року Ватиканом опубліковано першу в 

історії Енцикліку «Laudato si’» («Славен будь») Папи Римського, повністю 

присвячену охороні навколишнього середовища та екологічній поведінці, яку 

чекали з нетерпінням не тільки в католицькому оточенні, але в усьому світі 

[54]. 6-та глава Енцикліки присвячується екологічному вихованню та 

духовності та закликає усіх до екологічного навернення.  

Екологічне вчення сучасної Української Греко-Католицької Церкви (далі 

– УГКЦ) включає в себе питання основ християнської етики довкілля, 

комплексного характеру екологічної проблематики, шляхів розв'язання 

екологічної проблеми тощо. Наприклад, на базі Екологічного центру УГКЦ 

Івано-Франківської єпархії засноване Бюро УГКЦ з питань екології, до 

основних завдань якого віднесено поширення в українському суспільстві 

вчення Церкви щодо питань екології і збереження творіння та співпраця з 

освітньо-виховними закладами щодо поширення екологічного вчення церкви 

[220]. До екологічного вчення Християнських Церков включені і питання 

http://ecoburougcc.org.ua/ekologichni-dokumenti-tserkvi/apostolska-stolitsja/33-poslannja-papi-ivana-pavla-ii-z-nagodi-vsesvitnogo-dnja-miru-1-sichnja-1990-roku-na-temu-mir-z-bogom-tvortsem-mir-iz-vsim-stvorinnjam
http://ecoburougcc.org.ua/ekologichni-dokumenti-tserkvi/apostolska-stolitsja/33-poslannja-papi-ivana-pavla-ii-z-nagodi-vsesvitnogo-dnja-miru-1-sichnja-1990-roku-na-temu-mir-z-bogom-tvortsem-mir-iz-vsim-stvorinnjam
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екологічної освіти та екологічної свідомості, зокрема, передбачається 

необхідність здійснення екологічної освіти серед вірних, душпастирів та вищої 

ієрархії Церкви [151] (п.п. 374-375 Моральної катехизи). Відзначається також, 

що Церква повніше виконує свою місію, проводячи освітньо-інформативну 

роботу щодо екологічних цінностей, їх місця та ієрархії в загальній структурі 

християнських моральних цінностей. Екологічні гріхи вважаються несумісними 

із християнством [79], здійснюється «нове» або «екологічне» душпастирство, 

готуються екологічні катехизи, екологічні проповіді та навернення [80]. 

30 травня 2010 року було відкрито першу в Україні християнсько-

екологічну школу на базі відділення природного заповідника «Ґорґани»  у 

с.Черник Надвірнянського району Івано-Франківської області. Школа була 

профінансована урядом Норвегії та Світовим фондом охорони природи в 

рамках міжнародного проекту «Збереження та стале використання природних 

ресурсів Українських Карпат» . Метою школи є формування християнської 

відповідальності за природне довкілля, збереження та розвиток місцевих 

християнських, екологічних, етнографічних та культурних традицій 

Карпатського краю, через поглиблене християнсько-екологічне навчання учнів, 

еколого-освітню пропаганду та практичні природоохоронні заходи. Формами 

діяльності школи є проведення уроків християнсько-екологічного спрямування, 

поглиблене вивчення курсу «Заповідна справа», заняття екологічного гуртка, 

конкурси, християнсько-екологічні зустрічі, наметові табори, екскурсії, походи 

у гори, заходи інформаційного, навчального та виховного характеру тощо [47].  

Сучасна Православна Церква також приділяє увагу вирішенню 

екологічних проблеми сучасності, в тому числі, і питанням освіти. Так, 

документ під назвою «Позиція Руської Православної Церкви з актуальних 

проблем екології» [179], прийнятий Архієрейським Собором Руської 

Православної Церкви 4 лютого 2013 р., включає окремий розділ «Екологічне 

виховання». У зазначеному документі заохочується залучення 

священнослужителів до вивчення основ науки екології та законів 

функціонування біосфери, наголошується на необхідності введення тем 
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християнської екологічної етики у дусі відповідальності за стан природи до 

церковних і світських програм освіти дітей та молоді, введення екологічної 

тематики в коло науково-педагогічної діяльності вищих духовних навчальних 

закладів, недільних шкіл, православних дитячих таборів та інші еколого-освітні 

заходи різноманітних форм. 

Відзначимо, що існуюча екологічна загроза стала тим фактором, який 

спроможний об‘єднати різні релігійні конфесії. Наприклад, 10 жовтня 2010 

року відбулася спільна молитва до всесвітнього Дня дій на захист клімату, під 

час якої у храмах різних християнських конфесій та інших релігій молилися 

про захист клімату, довкілля і збереження життя на планеті Земля. До акції, 

зокрема, долучилися Українська Православна Церква, Українська Православна 

Церква Київського Патріархату, Українська Греко-Католицька Церква, а також 

мусульмани, баптисти, англікани, кришнаїти та лютерани [184]. Ще одним 

прикладом міжконфесійного об’єднання стала спільна Екуменична декларація 

Папи Франциска та Константинопольського Патріарха Варфоломія І, підписана 

25 травня 2014 року в Єрусалимі, у якій Предстоятелі Церков підтвердили своє 

спільне зобов’язання працювати для формування у людей почуття 

відповідальності за створений Богом світ задля його збереження, а екологічно 

безвідповідальну поведінку оцінили як «гріх перед Божими очима» [81]. 

З 2-ї половини XX століття проблеми екологічної освіти та виховання 

стали об’єктом постійної уваги міжнародного співтовариства, неурядових та 

громадських організацій, наукової та освітянської спільноти. Закріпилося 

усвідомлення того, що екологічна освіта є одним з напрямів забезпечення 

екологічної безпеки [303]. Екологічна освіта, метою якої є збалансований, 

еколого-безпечний розвиток людства та високий рівень екологічної  культури, 

зайняла одне з перших місць серед екологічних пріоритетів людства.  

Проблеми екологічної освіти, яка може бути представлена як комплексне 

явище міждисциплінарного характеру, досліджуються в межах своїх предметів 

переважно гуманітарними та природничими науками: екологією, біологією, 

філософією, педагогікою, правознавством тощо. Зокрема, філософська наука, у 
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межах якої досліджуються світоглядні аспекти планетарної екологічної 

безпеки, приділяє значну увагу питанням екологічної освіти. Представники 

філософської науки відмічають, що екологічна освіта є одним із важливих 

напрямків осягнення суспільством оточуючого світу. Важливою передумовою 

розвитку системи екологічних знань вважається створення нової екологічної 

теорії – метаекології, центральним положенням якої є концепція про 

невіддільність живого організму від середовища свого існування, адже «без 

знання оточуючого світу, без усвідомлення людиною і суспільством свого 

місця, своєї ніші в процесі земного і Вселенського буття ні одна з актуальних 

проблем сучасності не може бути розв'язана належним чином» [144]. Мова йде 

про необхідність формування більш досконалого наукового світобачення, 

розуміння філософського принципу Всеєдності, а не продовження 

нагромадження наукових знань, які не стали в достатній мірі здобутком людей, 

що є провинністю також і системи освіти, яка не зуміла наблизити до людини 

наукові знання про єдність світу.                                                               

Такий висновок підтримується й іншими вченими, які зазначають, що 

існуюча система освіти «повністю зорієнтована на імператив підготовки 

людини знаючої. Сьогодні ж світ має потребу в людині, що розуміє і 

усвідомлює себе, суспільство і культуру…» [132]. Пропонується створення 

концепції ноосферної освіти для формування у людини цілісної ноосферної 

свідомості, яка складається із єдності біоадекватного мислення, етичного 

біоадекватного методу, і екологічного світогляду. Екологічні знання повинні 

стояти в ряду найважливіших напрямків освіти найближчого майбутнього, тому 

що через екологізацію існуючої системи освіти повинно екологізуватись і 

суспільство, адже «головним пріоритетом його розвитку буде людина як 

гармонійна складова природи, Всесвіту». 

Філософською наукою запропонована концепція єдиної теорії екологічної 

безпеки, яка ґрунтується на подоланні роз‘єднаності між науками та включає у 

себе єдність філософського та природничого знання. Зазначається, що стратегія 

руху до істини у даному питанні полягає у передачі наступним поколінням 
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сили ідей захисту цивілізації від згубного руйнування [29, с. 10-11]. У цьому 

контексті у сучасної людини повинна бути сформована екологічно орієнтована 

свідомість, коли лише тільки керуючись екологічним імперативом, як 

найвищою моральною цінністю, людина стає екологічною особистістю [286, с. 

9-11]. 

 Відмічено також, що особливістю екологічної освіти постнекласичного 

періоду розвитку науки, у якому ми зараз живемо, є те, що вона має базуватися 

на принципі «випереджального відображення», пов‘язувати будь-яку діяльність 

з усвідомленням і оцінкою наслідків останньої [103, с. 150]. Більше того, 

однією з відмінних рис постнекласичної науки є принципова наскрізна 

екологізація та етизація [104, с. 4-6]. Екологічна «випереджальна освіта» 

повинна дати людині орієнтацію на майбутнє та передати ті знання, цінності та 

досвід, які слугуватимуть опорою для майбутніх поколінь [19, с. 12-14].  

В умовах глобалізації сучасного суспільства екологічна метаосвіта стає 

глобальною біосферною освітою. Її результатом має стати усвідомлений вибір 

способу буття згідно з принципами гомеостазу та коеволюції [170, с. 7-9]. З 

цього приводу В.І. Глазко зазначає наступне: «...чим швидше інтелектуальна 

спільнота допоможе соціуму усвідомити, що проблема коеволюції людини і 

природи – це передусім соціально-культурна і лише потім – технологічна та 

природничо-наукова, тим вірогіднішім буде самопорятунок людської 

цивілізації» [60, с. 43]. 

Позитивним наслідком підвищення уваги сучасної науки до міжгалузевих 

досліджень у галузі екологічної освіти, культури та свідомості є виявлення 

комплексу основних проблем, які перешкоджають прогресу у розвитку даної 

сфери. Загальновизнаною є проблема низької екологічної освіченості населення 

в Україні.  Так, однією з причин низької ефективності державної екологічної 

політики, зокрема, невиконання  завдань «Порядку денного на ХХІ століття», 

визнано досі існуючий низький  рівень екологічної культури і свідомості, як і 

недостатня  увага  урядів  не тільки України, а й інших країн  до цієї сфери, а 

також те, що система екологічної освіти в Україні продовжує бути 
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фрагментарною і некоординованою [154]. Особливо підкреслюється проблема 

небезпеки існуючого розриву між екологічними знаннями і можливістю 

керівників приймати управлінські рішення, і те, що забезпечити екологізацію 

суспільної свідомості може тільки система екологічної освіти та виховання [90, 

с. 225]. 

Результати спеціальних досліджень демонструють, що в Україні склалася 

недосконала модель екологічної освіти, яка не позбавлена деяких 

методологічних недоліків [37]. Відмічається також, що цілісної концепції 

інтегрованої екологічної освіти на міждисциплінарній основі ще не вироблено, і 

належним чином проблема екологічної освіти у сучасному суспільстві не 

усвідомлена [264, с.26]. Науковці констатують, що таке життєво важливе для 

людства питання часто вважають можливим вирішувати, керуючись просто 

здоровим глуздом без використання відповідної наукової методології [91, с. 5-

7]. Практично екологічна освіта здійснюється без належного наукового 

підґрунтя, в умовах, коли емоційне сприйняття екологічних проблем затьмарює 

науково-теоретичний аспект проблеми. Не можна не погодитися з висновком, 

що такий неефективний підхід не може бути допустимим [91, с. 6-7].  

 Одним з тих факторів, який, на наше переконання, негативно впливає на 

стан досліджуваної сфери, є майже повна відсутність ґрунтовних правових 

досліджень, внаслідок чого правовий механізм здійснення екологічної освіти 

залишається недосконалим. Сьогодні уже не тільки представниками юридичних 

наук визнається, що екологізація сучасної системи освіти в глобальному 

масштабі вимагає якісного правового регулювання, необхідність чого 

обумовлена  існуванням єдиного суспільного простору на планеті, простору 

єдиної природи – системи з численними зв’язками – що потребує включення 

екологічного змісту  в усі існуючі навчальні програми [66, с. 20].  

 Відомо, що важливою передумовою ефективності правового регулювання 

є чітке визначення термінів, понять, які опосередковують відповідну сферу 

життя. Характерною особливістю еколого-правової науки є те, що бурхливий 

розвиток досліджень у сфері взаємодії суспільства і природи викликав до життя 



22 

 

  

безліч нових визначень, понять, термінів. На необхідності вдосконалення, 

узгодження і стандартизації термінології в галузі екологічних знань акцентує 

увагу Концепція екологічної освіти в Україні, як на одне з найважливіших 

завдань у сфері розвитку екологічної освіти. Комплексність та міжгалузевий 

характер екологічних наук є однією з причин існуючої різноманітності 

розуміння і тлумачення багатьох понять, на яких ґрунтується еколого-правова 

наука, та спектр яких продовжує розширюватися. Отже, питання розроблення 

науково обгрунтованої термінології не втрачають своєї актуальності та 

залишаються важливим завданням еколого-правових досліджень, оскільки 

різнорідність і суперечливість підходів до визначення досліджуваних понять є 

перепоною на шляху вдосконалення правового регулювання відносин, які 

виникають у галузі охорони довкілля. Досліджувана нами сфера не є 

виключенням, тому у даному підрозділі будуть висвітлені існуючі у 

теоретичних дослідженнях,  законодавчих та інших актах підходи до 

визначення поняття «екологічна освіта». 

Сучасна освіта є складним соціальним інститутом. Різноманітні її 

аспекти, сторони, прояви є об’єктом дослідження багатьох наук – як 

гуманітарних так і природничих. У відповідності із найбільш усталеним, 

загальноприйнятим у педагогіці розумінням, «освіта» – це процес і результат 

засвоєння знань, умінь та навичок, які потрібні людині для загальної та 

професійної діяльності [175, с.9]. У цьому контексті найбільш тісно поняття 

«освіта» пов‘язане із поняттями «навчання», «виховання», «знання».  

З точки зору філософської науки, у межах якої виокремився окремий 

напрям досліджень – філософія освіти, – освіта є складним соціальним 

інститутом, в межах якого у відповідності з соціальними нормами через 

систему пов'язаних між собою спеціальних установ здійснюється специфічна 

діяльність по навчанню та вихованню [102, с. 15,75].  Як соціологічна категорія, 

«освіта»  розуміється як особлива сфера суспільного життя із соціально-

організованим та контрольованим навчанням та вихованням; як підсистема 

суспільства, призначенням якої є соціальне відтворення та передавання 
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нагромаджених людських знань і навичок від покоління до покоління; як 

соціальна група, соціальна організація та соціальний інститут, а також як 

система складних соціальних суспільних відносин, які мають власну структуру 

[97, с. 22-23].  

  Ґрунтовні дослідження теоретико-правових проблем у сфері освіти 

здійснювалися радянською юридичною наукою. Зокрема, поняття «освіта» у 

контексті дослідження конституційного права громадян на освіту у СРСР 

досліджували Л.О. Дольнікова, Г.А. Дорохова, Ю.П. Орловський, А.С. Пашков, 

Б.А. Пережняк, Т.С. Румянцева та інші вчені. Так, Л.О. Дольнікова на підставі 

аналізу існуючих у науковій та довідковій літературі різноманітних дефініцій 

поняття «освіта» приходить до висновку, що освіта – це процес та результат 

засвоєння систематизованих знань, вмінь та навичок [69, с.25]. Т. С. 

Румянцева, підкреслює, що освіта, як найважливіший соціальний інститут 

суспільства, є складним соціальним явищем, єдністю багатьох аспектів, а також 

окремим видом соціальної діяльності [256, с. 5-7, 12]. Два підходи до 

визначення системи освіти як особливого соціального інституту виділяє Г. А. 

Дорохова: а) як сукупності різних видів діяльності по вихованню та освіті; б) як 

сукупності установ та органів освіти [72, с. 6-9].   

Отже, у зазначених працях освіта розглядається, переважно, як:   

– складне соціальне явище; 

– вид (або сукупність видів)  соціальної діяльності;   

– результат засвоєння знань, вмінь та навичок; 

– процес засвоєння знань, вмінь та навичок;  

– сукупність установ та органів (система освіти).  

Міжнародна стандартна класифікація освіти [145] (далі – МСКО), 

затверджена ЮНЕСКО у 2011 році, як рамковий документ ЮНЕСКО та 

елемент Міжнародної системи соціальних та економічних класифікацій ООН, у 

«Глосарії термінів», що є одним з додатків до зазначеного документу, містить 

таке визначення: «освіта – це процеси, за допомогою яких суспільство 

цілеспрямовано передає накопичені знання, розуміння, світосприйняття, 
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цінності, навички, компетенції та моделі поведінки з покоління в покоління; 

цей процес включає комунікацію з метою навчання». Відмітимо, що до проекту 

Національної стандартної класифікації освіти України [246], розробленого на 

основі МСКО, включено визначення, аналогічне наведеному вище. 

У Пояснювальних примітках, які є Додатком до Проекту Стратегії 

Європейської економічної комісії ООН у галузі освіти в інтересах сталого 

розвитку, щодо поняття «освіта» зазначається, що воно походить від 

латинського «educare», що означає «ростити, виховувати», та від латинського 

«educere», що означає «збільшувати, розвивати», і хоча значення, пов’язане з 

розвитком та перетворенням, залишається поширеним, воно в значній мірі 

відтіснено такими поняттями, як навчання та викладання; освіта (як дієслово) 

звичайно використовується для опису процесу, а також (як іменник) в якості 

скорочення поняття «система освіти», яке охоплює політику, заклади, навчальні 

плани, учасників тощо [247]. 

Закон України «Про освіту» [221] , який є головним актом у системі 

законодавства України про освіту, не закріплює визначення поняття «освіта». 

Натомість, у преамбулі вказаного закону зазначено, що освіта – це «основа 

інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку 

суспільства», а у статті 4 – що освіта є «пріоритетною сферою соціально-

економічного,  духовного  і  культурного  розвитку суспільства». До суспільних 

відносин у сфері освіти належать відносини «у галузі навчання, виховання, 

професійної, наукової підготовки громадян» (ст. 2). Одночасно, у Законі 

використані такі поняття, як «система освіти» (ст. 28), «структура освіти» (ст 

29), «управління освітою» (ст.10), «безперервність і різноманітність освіти», 

«незалежність освіти», «взаємозв'язок з освітою інших країн» (ст.6), «стандарти 

освіти» (ст.15), «документи про освіту» (ст. 27). Відмітимо, що у проекті нового 

Закону «Про освіту», опублікованого Міністерством освіти і науки України 

[244] з метою громадського обговорення, поняття «освіта» також не закріплено, 

проте планується включити до тексту відсутні у чинному Законі положення про 

такі форми освіти, як формальна, неформальна та інформальна освіта, що 
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відповідає змісту МСКО ЮНЕСКО. 

         Також законодавцем закріплені відповідні визначення у законах, що 

регулюють відносини у відповідних галузях освіти України. Наприклад, у 

Законі України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. [186] закріплено 

наступне визначення «вищої освіти»: «вища освіта – це сукупність 

систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі 

(науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на 

рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної 

середньої освіти» (ст. 1). 

 В свою чергу, відповідно до ст. 3 Закону України «Про загальну середню 

освіту» від 13 травня 1999 р. [190], «загальна середня освіта» – це 

«цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про 

природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної 

і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і 

фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової 

діяльності». 

 Закон Украни «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 р. [224]  

закріплює поняття «позашкільної освіти» як «сукупності знань, умінь та 

навичок, що отримують вихованці», та поняття «системи позашкільної освіти» 

– як «освітньої підсистеми, що включає позашкільні навчальні заклади різних 

типів та органи управління позашкільною освітою і науково-методичні 

установи» (ст. 1). 

 Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р.  

закріплює наступне визначення професійно-технічної освіти: «професійно-

технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна 

освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, 

спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і 

навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток 
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компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної 

культури» (ст. 3). Також зазначений Закон закріплює поняття «професійно-

технічного навчання» як складової професійно-технічної освіти, що передбачає 

формування у громадян професійних умінь і навичок (ст. 3). 

 Як видно з наведених прикладів, у законодавчих актах України відсутній 

єдиний підхід до визначення поняття «освіта», яке відображається через свої 

різні аспекти, сторони – як система органів та закладів, як процес набуття 

знань, як багаторівнева структура, яка складається окремих елементів (рівнів 

освіти).  

Проаналізувавши наведені вище теоретичні підходи та законодавчі 

дефініції, зазначимо, що, з точки зору потреб правового регулювання, освіта, як 

сфера правового регулювання, на наш погляд, може бути представлена як 

сукупність таких аспектів:  

1) об’єктивно існуюча система освіти, яка складається із закладів та 

установ освіти, в тому числі органів управління освітою (інституційна 

підсистема); 

2) процес набуття знань (навчально-виховний процес); 

3) сукупність знань, засвоєних особою відповідно до державних 

стандартів освіти (освіта у суб’єктивному розумінні). 

Поєднання усіх зазначених аспектів у їх діалектичному взаємозв’язку 

відбувається у правовідносинах у галузі освіти, коли в результаті діяльності 

зобов'язаних суб'єктів (органів управління, навчальних закладів, педагогічних 

працівників) на підставі правових норм, закріплених нормативно-правовими 

актами різного рівня та системою стандартів освіти, особа здобуває можливість 

реального набуття певної сукупності знань, вмінь та навичок, зміст яких 

відповідає певному рівню освіти.  

 Враховуючи наведене вище, проаналізуємо також існуючі підходи до 

розуміння поняття «екологічна освіта», які запропоновані у відповідних 

наукових працях, політико-правових документах та законодавчих актах деяких 

країн світу. 
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Одне з перших визначень екологічної освіти пов’язується з конференцією 

з екологічної освіти, яка відбулася у 1970 р. у м. Карсон-Сіті (США, Невада), де 

було прийняте наступне формулювання: «Екологічна освіта являє собою 

процес усвідомлення людиною цінності навколишнього середовища та 

уточнення основних положень, необхідних для отримання знань і умінь, 

необхідних для розуміння і визнання взаємної залежності між людиною, його 

культурою та біофізичним оточенням. Екологічна освіта також включає в себе 

прищеплення практичних навичок у вирішенні завдань, що відносяться до 

взаємодії з навколишнім середовищем, та вироблення поведінки, що сприяє 

поліпшенню якості навколишнього середовища» [150, с. 33]. Теоретичне 

підгрунтя для появи такого визначення склали, зокрема, наукові публікації 

Джеймса Свена «Складні завдання екологічної освіти» [12] та Уiльяма Стаппа 

«Концепція екологічної освіти» [16], оприлюднені у 1969 році. Зокрема, У. 

Стапп розумів екологічну освіту, як таку, що «спрямована на продукування в 

населення доброї обізнаності про біофізичне довкілля та пов'язаних з ним 

проблем, знань шляхів вирішення таких проблем та мотивації, щоб діяти в 

напрямку їх вирішення». 

Важливим етапом у виробленні міжнародної концепції екологічної освіти 

та вдосконалення визначення поняття «екологічна освіта», стали конференції з 

екологічної освіти, проведені ЮНЕСКО та ЮНЕП у 1975 та 1977 роках, 

відповідно, у м. Белграді та м. Тбілісі. Так, у Декларації Тбіліської міжурядової 

конференції з освіти у галузі навколишнього середовища зазначено: «Вірне 

розуміння освіти у галузі навколишнього середовища повинно представляти 

собою всебічний процес освіти, що відбувається на протязі всього життя, що 

враховує швидкі зміни у світі. Воно має підготувати людину до життя, 

озброївши її розумінням основних проблем сучасного світу, дати йому навички 

та засоби, необхідні для відіграння плідної ролі у покращенні життя і захисті 

навколишнього середовища при повазі до етичних цінностей» [86]. 

Зазначені підходи до розуміння поняття «екологічна освіта» були взяті за 

основу для подальших наукових розвідок та вдосконалення концепції 
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екологічної освіти і умов її вдосконалення. Так, білоруський спеціаліст у галузі 

екологічної  освіти Каропа Г. М. пропонує наступне визначення: «Екологічною 

освітою  називають безперервний процес навчання, виховання та розвитку 

особистості, спрямований на формування системи наукових та практичних 

знань, ціннісних орієнтацій поведінки та діяльності, які забезпечують 

відповідальне відношення людини до навколишнього середовища» [99, с. 129].  

Відомий сербський дослідник у галузі соціальної екології Д. Ж. Маркович 

визначає екологічну освіту як «процес набуття  знань про екологічні проблеми, 

причини їх виникнення, необхідність та можливості їх вирішення» [142].  

Представники казахської науки надають таке визначення: «Екологічна 

освіта – це роз'яснення підростаючому поколінню найоптимальніших шляхів 

гармонійних поєднань людського суспільства, навколишнього середовища і 

природи, при цьому особлива увага приділяється вихованню нового гуманного 

покоління, що володіє високою екологічною культурою, яка любить і може 

захистити природу в процесі оптимального використання її ресурсів. Мета 

екологічної освіти – формування в учнів гуманного відношення до природи, 

виховання почуттів у дусі повній гармонії з природою і людським 

суспільством» [38]. За визначеннями інших вчених екологічна освіта є 

«безперервним процесом навчання, виховання та розвитку особистості, 

спрямованим на формування системи наукових та практичних знань, вмінь та 

навичок, ціннісних орієнтацій; морально-етичних та естетичних відносин, що 

забезпечуватимуть екологічну відповідальність особи за стан та покращення 

соціоприродного середовища» [88, с. 77].  

Аналіз наведених дефініцій демонструє нам, що у більшості з визначень 

головним акцентом у понятті екологічної освіти є формування у суб’єктів 

сукупності екологічних знань, вмінь та навичок, а також відповідних ціннісних 

установок по відношенню до природи та поведінки у ній.  

У чинному законодавстві України поняття екологічної освіти не 

закріплюється. У Проекті Закону України «Про екологічну освіту», поданого 

народним депутатом О.М. Волковим 16 жовтня 2002 р. [243] містилося 
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наступне визначення: «екологічна освіта – безперервний процес виховання, 

навчання, самоосвіти і розвитку особистості, спрямований на формування норм 

моральної поведінки людей, їхніх обов'язків і відповідальності стосовно 

довкілля, а також одержання спеціальних знань і практичних навичок у справі 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

природокористування та екологічної безпеки».  

Натомість, у Концепції екологічної освіти в Україні запропоновано 

наступне визначення: «екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що 

включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна 

спрямовуватися на формування екологічної культури, як складової системи 

національного і громадського виховання всіх верств населення України (у тому 

числі через екологічне просвітництво за допомогою громадських екологічних 

організацій), екологізацію навчальних дисциплін та програм підготовки, а 

також на професійну екологічну підготовку через базову екологічну освіту». 

Крім того у Концепції екологічної освіти визначається, що екологічна освіта та 

виховання є системою, головними складовими якої мають бути формальна і 

неформальна частини; що екологічна освіта, з одного боку, повинна бути 

самостійним елементом загальної системи освіти, та, з іншого боку, виконувати 

інтегративну роль у всій системі освіти. Структуру екологічної освіти, згідно з 

Концепцією, складає сукупність наступних компонентів: екологічні знання, 

екологічне мислення, екологічний світогляд, екологічна етика, екологічна 

культура. 

На відміну від законодавства України, у законодавстві деяких країн, в 

тому числі, країн колишнього СРСР, є приклади закріплення дефініції 

екологічної освіти. Наприклад, Закон Республіки Вірменія «Про екологічну 

освіту та виховання населення» [160] від 17 грудня 2001 р.  закріплює наступне 

визначення: «екологічна освіта – безперервний процес, спрямований на 

передачу екологічних знань окремим особам і населенню, на екологічне 

виховання, укорінення екологічної культури, на їх правильну і розумну 

орієнтацію, прояв здібностей і формування поведінки в галузі охорони природи 
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та природокористування», а «екологічні знання – це сфера суспільного знання, 

спрямована на обачне природокористування та забезпечення безпечного для 

здоров'я людини навколишнього природного середовища» (ст. 1).  

 Закон Азербайджанської Республіки «Про екологічну освіту і 

просвітництво населення» [161] від 10 січня 2002 р. встановлює, що 

«екологічна освіта – це процес викладання та вивчення норм, спеціальних 

знань, досвіду з охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів», а «екологічні знання – відомості про довкілля, екологію, 

взаємозв'язок людини з природою».  

У відповідності з ст. 1 Закону Республіки Таджикистан «Про екологічну 

освіту населення» [162] від 29 грудня 2010 року, «екологічна освіта – процес 

навчання, метою якого є отримання екологічних знань, навчання, виховання в 

дусі екологічної освіти, розвиток екологічної культури, правильна і розумна 

орієнтація, прояв здібностей і формування правильної поведінки окремих осіб і 

населення в галузі охорони природи та природокористування», а «екологічні 

знання – сфера суспільного знання, спрямована на розумне 

природокористування та забезпечення безпечної для здоров'я людини 

довкілля». 

 Випадки законодавчого визначення поняття «екологічна освіта» та інших 

суміжних понять існують також у законодавстві окремих суб‘єктів Російської 

Федерації. Наприклад, у Законі Республіки Башкортостан «Про екологічну 

освіту в Республіці Башкортостан» від 14 січня 1997 р. [159] закріплюються, 

серед інших, поняття «екологічна освіта» та «система екологічної освіти» (ст. 

1). Згідно зазначеного Закону «екологічна освіта – це процес виховання, 

навчання, самоосвіти, накопичення досвіду і розвитку особистості, 

спрямований на отримання спеціальних знань з основ загальної екології, 

охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування, 

формування ціннісних орієнтацій, норм поведінки», а «система безперервної 

екологічної освіти – це частина єдиної системи освіти Республіки 

Башкортостан, що є сукупністю спадкоємних екологічних освітніх програм 
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(основних і додаткових), які відповідають державним освітнім стандартам, 

мережі освітніх установ, що їх реалізують, незалежно від організаційно-

правових форм, інформаційного еколого-освітнього простору Республіки 

Башкортостан, а також органів управління безперервною екологічною 

освітою». 

 Рекомендаційний законодавчий акт Співдружності незалежних держав 

«Про екологічну освіту населення» від 17 лютого 1996 р. [163] закріплює таке 

визначення екологічної освіти: «Екологічна освіта – процес навчання, 

виховання, розвитку особистості і населення, самоосвіти та накопичення 

досвіду, спрямований на формування ціннісних орієнтацій, поведінкових норм і 

спеціальних знань з природокористування, реалізованих в екологічно грамотній 

діяльності» (ст. 1). 

У Проекті Закону Санкт-Петербургу «Про екологічне просвітництво, 

екологічну освіту та формування екологічної культури на території Санкт-

Петербургу» [164], прийнятому у першому читанні 28 січня 2015 р, 

запропоновано таке визначення: «екологічна освіта – єдиний цілеспрямований 

процес виховання і навчання, що є суспільно значущим благом і здійснюється з 

метою формування екологічної культури, виховання дбайливого ставлення до 

природи, раціонального використання природних ресурсів, а також є 

сукупністю придбаних знань, умінь, навичок, ціннісних установок, досвіду 

діяльності та компетенції певного обсягу та складності у сфері охорони 

навколишнього середовища та раціонального природокористування з метою 

задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь, зміцнення правопорядку 

та забезпечення екологічної безпеки». 

 Визначення  поняття «екологічна освіта» можна віднайти і в 

законодавчих актах інших країн світу. Наприклад,  у  «Національному законі 

про екологічну освіту» Сполучених Штатів Америки 1990 р. [11] 

закріплюються наступні положення: «екологічна освіта» та «екологічна освіта і 

виховання» означають освітню діяльність та діяльність із підготовки кадрів за 

участю студентів елементарної, вторинної і вищої освіти, відповідно до того, як 
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ці терміни визначені у штаті проживання, та персоналу екологічної освіти, але 

не включають в себе заходи з технічної підготовки, спрямованої на фахівців 

екологічного менеджменту або діяльності, спрямованої на підтримку не 

освітянських досліджень « (ст. 3). 

 У Законі Республіки Філіппіни «Про підвищення екологічної свідомості 

за допомогою екологічної освіти та для інших цілей» [1] від 12 грудня 2008 р. 

поняття «екологічна освіта» визначається, передусім, через її зміст. Зокрема, у 

ст. 3 встановлено, що «екологічна освіта повинна охоплювати екологічні 

поняття і принципи, екологічні закони, стан міжнародного та місцевого 

довкілля, найкращі місцеві екологічні практики, загрози погіршення стану 

навколишнього середовища та їх впливу на добробут людей, відповідальність 

громадян щодо навколишнього середовища та збереження, захисту та 

відновлення природних ресурсів і охорони навколишнього середовища в 

контексті сталого розвитку, також така освіта повинна охоплювати як 

теоретичні так і практичні модулі, що включають заходи, проекти, програми, в 

тому числі, посадку дерев; мінімізацію відходів, їх поділ, переробку і 

компостування; збереження прісноводних та морських істот; користування 

лісами та їх збереження; можливості фінансування та економічного 

стимулювання, а також інші заходи, які направлені на реалізацію 

природоохоронного законодавства». 

 Проаналізовані документи та нормативно-правові акти демонструють, 

що, з точки зору права, екологічна освіта є самостійною сферою правового 

регулювання. У більшості науково-доктринальних підходів та законодавчих 

актів екологічна освіта розуміється, в першу чергу, як процес передачі 

екологічних знань, вмінь та навичок та формування екологічної свідомості, 

спрямованої на практичну діяльність по захисту довкілля. 

Фактором значного посилення уваги до еколого-освітньої діяльності 

стала концепція сталого розвитку, яка є в наш час визнається основою 

глобальної екологічної політики та орієнтиром подальшого розвитку 

суспільства. Провідна роль екологічної освіти на шляху до сталого розвитку 
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була визнана світовою спільнотою вже у 90-х рр. XX ст. [91, с. 120]. 

Відзначається, що екологізація освітнього процесу набуває значення вже не 

тільки як пріоритетний елемент механізму екологічної безпеки, а як 

інтегруючий чинник освіти у цілому, який в контексті сталого розвитку 

визначає стратегічну мету і провідні напрями останньої [262, с. 25].  В 

результаті сформувалося поняття  «освіти в інтересах сталого розвитку» (далі – 

ОСР) (Education for Sustainable Development), як змістовно нового типу освіти,  

в тому числі, екологічної, в сучасному світі. 

 Предметом широких дискусій як на міжнародному так і на національних 

рівнях є сьогодні співвідношення таких явищ як «екологічна освіта» та «освіта 

в інтересах сталого розвитку». Розвиток ОСР виділився в наш час у окремий 

міжгалузевий напрямок міжнародної та регіональної співпраці, але не 

припиняється розвиток та підтримка і екологічної освіти, як самостійного 

напрямку природоохоронної діяльності у окремих державах та на 

міжнародному рівні. 

Найчастіше висловлюється думка, що екологічна освіта є передумовою 

або підґрунтям виникнення освіти в інтересах сталого розвитку, оскільки за 

своїм призначенням, метою та направленістю екологічна освіта відповідає 

цілям концепції сталого розвитку. Деякі автори вважають аксіомою те, що 

«будь-який принцип, ціль, зміст та підхід, що відповідає освіті задля сталого 

розвитку, підходить і екологічній освіті... Тому, якщо освіта задля сталого 

розвитку стане реальністю, то єдине, що буде відрізняти її від екологічної 

освіти, – це назва» [21]. Таким чином, сформувалась думка, що відмінності між 

екологічною освітою та освітою задля сталого розвитку є мінімальними. Але у 

змістовному плані освіта задля сталого розвитку – це новий етап розвитку 

екологічної освіти. Такий новий підхід до розуміння освіти розглядається у 

сучасному міжнародному співробітництві як один з інструментів для переходу 

країн світу до сталого розвитку [178].  

Як відомо, сталий розвиток визначається як такий, що задовольняє 

потреби сьогодення, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь 
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задовольняти свої власні потреби [156]. Ці положення відображені у більшості 

стратегічних міжнародно-правових документів з питань охорони 

навколишнього природного середовища та сталого розвитку. Слід зазначити, 

що право має багатосторонній та генетичний зв'язок із концепцією сталого 

розвитку. В першу чергу, право надає концепції сталого розвитку юридичних 

форм шляхом закріплення відповідних ідей у міжнародному та національному 

законодавстві, внаслідок чого виникають відповідні правовідносини. Це 

створює гарантії здійснення державної екологічної політики та інших видів 

діяльності, що впливають на довкілля з додержанням відповідних міжнародних 

програм, концепцій, стратегій. З іншого боку, оскільки екологічна освіта є 

невід'ємною складовою частиною суспільних відносин, які виникають у сфері 

взаємодії суспільства і природи, правове регулювання такої освіти повинно 

також здійснюватися з врахуванням правових засад сталого розвитку. 

Висловлена думка, що сталий розвиток, як стратегія побудови нових відносин у 

системі «суспільство – природа», повинен стати  концептуальною основою 

правового регулювання у сфері екологічної освіти, а не бути лише її загально-

філософською та методологічною базою [95, с. 34-37].  

В зв’язку з цим, підкреслюється також особлива прогностична роль 

екологічної освіти, задача якої – допомогти в переході на принципи сталого 

розвитку та у їх усвідомленні на підставі прогнозних оцінок ситуації, що може 

скластися в майбутньому [98]. Освіта повинна включати необхідність 

осмислення майбутніх проблем, які виникають в умовах глобалізації та 

пов’язані з новим розумінням загальнолюдських цінностей, до яких додаються 

вимоги збереження навколишнього середовища на планеті, які необхідної 

умови збереження людства [66]. Таким чином, однією з істотних особливостей 

екологічної освіти є її спрямованість на передбачення та запобігання 

екологічним проблемам, а не їх констатація та усунення наслідків, що інколи 

вже не є можливим.  

Про нерозривний зв'язок людини, довкілля, екологічної освіти, права та 

політики зазначав ще у 1969 році Уільям Стапп – перший очільник 
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департаменту екологічної освіти ЮНЕСКО, професор Мічиганського 

університету, чия теоретична концепція екологічної освіти, як нами було 

зазначено раніше, вважається однією з перших у світі. Зокрема, 

найважливішою ціллю екологічної освіти він вважав усвідомлення людиною 

себе невід'ємною частиною триєдиної системи, що складається з людства, 

«культури» та «біофізичного навколишнього середовища». В зазначеному 

контексті до «культури» входять політичні, правові, освітні заходи, за 

допомогою яких люди здійснюють взаємодію з довкіллям [16].  

У Заяві міністрів з охорони довкілля країн регіону ЄЕК ООН про освіту 

для сталого розвитку було проголошено, що «сталий розвиток повинен бути 

інтегрований в усі освітні програми і, в першу чергу, програми з екології на 

всіх рівнях, включаючи професійну підготовку та безперервну освіту». У 

Пояснювальних примітках, включених у Додаток до Проекту Стратегії ЄЕК 

ООН у галузі освіти в інтересах сталого розвитку (2004 р.), зв’язку між 

екологічною освітою та освітою в інтересах сталого розвитку присвячено 

окремий розділ. У ньому, зокрема, зазначено, що хоча є поширеною думка, що 

зазначені явища є еквівалентними поняттями, однак на практиці між ними 

існують деякі відмінності, які проявляються, здебільшого, у змісті освіти та її 

компонентах. Наприклад, у ОСР екологічні аспекти переплітаються з 

соціальними та економічними аспектами, а також важливими компонентами 

стають етика та справедливість (п. 40). У тексті Стратегії ЄЕК ООН у галузі 

освіти в інтересах сталого розвитку відзначається, що ОСР розширює 

концепцію екологічної освіти, яка стає орієнтованою на усе більш широке коло 

питань. Увага акцентована на необхідності подальшого розвитку і доповнення 

екологічної освіти освітою в інших галузях в рамках комплексного підходу до 

освіти в інтересах сталого розвитку (п. 14). 

Одним із результатів переходу екологічної освіти на наступний якісно 

новий змістовний етап – здійснення в інтересах сталого розвитку – стала поява 

у наукових дослідженнях нового інтегрованого поняття – «екологічна освіта в 

інтересах сталого розвитку» [274; 53]. Відмітимо, що у вітчизняній теорії та 
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практиці екологічної освіти знайшов своє місце саме останній підхід до 

поєднання екологічної освіти і освіти в інтересах сталого розвитку. Зокрема, у 

Концепції екологічної освіти в Україні у контексті зв’язку екологічної освіти із 

концепцією сталого розвитку зазначається, що «збалансований, екологічно 

безпечний (гармонійний) розвиток повинен бути базисною, вихідною ідеєю, 

методологічною основою екологічної освіти згідно з міжнародними вимогами».  

На наш погляд, з врахуванням існуючих концепцій та ідей щодо розвитку 

зазначених сфер діяльності, екологічна освіта може здійснюватися у якості 

структурної частини більш широкої системи освіти в інтересах сталого 

розвитку, або бути однією з форм чи елементом змісту такої освіти. В свою 

чергу, і питання сталого розвитку повинні бути елементом екологічних знань. 

Відзначимо, що між зазначеними явищами існує багатосторонній генетичний 

зв’язок, який полягає у тому, що екологічна освіта є базою, підгрунтям освіти в 

інтересах сталого розвитку, частиною змісту такої освіти, та, водночас, має на 

меті забезпечення сталого розвитку суспільства та держави. 

Розвиток екологічної освіти для сталого розвитку передбачений у 

«Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року» (далі – Стратегія), затверджена Законом України від 21 

грудня 2010 року [207], в якості одного із засобів з підвищення суспільної 

екологічної свідомості (розд. 3). Національним планом дій з охорони 

навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки, затвердженим  

розпорядженням КМУ від 25 травня 2011 р. [205] заплановані розробка 

Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку, Національного плану дій з 

реалізації зазначеної стратегії та утворення Національного координаційного 

центру з екологічної освіти для сталого розвитку (п.п. 14-16). 

Таким чином, Українською державою на найближчу перспективу в якості 

напрямку державної екологічної політики у відповідності із міжнародними 

тенденціями проголошено екологічну освіту для сталого розвитку. У 

практичній площині щодо врахування екологічної освіти у процесах 

впровадження освіти в інтересах сталого розвитку у відповідних працях 
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пропонуються наступні підходи: 1) трансформація екологічної освіти в освіту 

для сталого розвитку, коли інституціями, що впроваджуватимуть таку освіту, є 

установи екологічного та освітнього спрямування; 2) створення нової 

структури на державному рівні, яка безпосередньо виконує функції з освіти для 

сталого розвитку, коли спостерігається паралельне існування екологічної освіти 

й освіти для сталого розвитку з обов'язковою координацією їх дій [270]. 

Відмітимо, що одним із найважливіших факторів реального 

запровадження в навчальний процес питань сталого розвитку, реформування та 

модернізації освіти у зазначеному напрямку, є спеціальна підготовка 

педагогічних працівників. На питанні необхідності спеціального навчання 

педагогів з цих питань постійно акцентується увага у переважній більшості 

міжнародних та регіональних документів (стратегій, планів, програм тощо) у 

сфері екологічної освіти та освіти в інтересах сталого розвитку. Концепція 

екологічної освіти України до головних тактичних завдань у галузі екологічної 

освіти відносить підготовку, підвищення кваліфікації й перепідготовку 

викладачів екологічних дисциплін, організацію для цього екологічних семінарів 

і курсів,  центрів перепідготовки (р. 2 Концепції). 

Одним із прикладів подібних заходів є реалізація міжнародного проекту 

«Освіта для сталого розвитку в дії» в межах якого 30 січня 2015 

року навчально-методичним кабінетом історії та правознавства Комунального 

навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів» спільно з благодійною 

організацією «Вчителі за демократію та партнерство» проведено навчальний 

семінар-тренінг для працівників закладів дошкільної освіти «Теорія і методика 

освіти для сталого розвитку». Під час проведення навчального семінару 

розглядалися питання мети, завдань та особливостей освіти для сталого 

розвитку як інноваційного напряму в сучасній освіті України , філософії і 

стратегії навчального курсу «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку» 

[153].  

Констатуючи безумовну користь та необхідність подібних заходів, 



38 

 

  

вважаємо за потрібне відмітити, що в Україні існує нагальна потреба 

запровадження подібного навчання педагогів на постійній і систематичній 

основі. Адже епізодичні та поодинокі випадки підвищення кваліфікації 

обмеженої кількості слухачів навряд чи зможуть істотно вплинути на загальний 

стан викладання зазначених питань у навчальних закладах. 

Ще одним важливим аспектом ефективного запровадження в Україні 

екологічної освіти для сталого розвитку є розробка на міждисциплінарній 

науковій основі принципів зазначеної освіти, тобто її основоположних ідей, 

тенденцій, засад, які мають стати підґрунтям для правового регулювання 

зазначеної сфери відносин. Зазначені принципи, на нашу думку, повинні знайти 

своє місце у Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку та стати 

підгрунтям для подальшого нормативно-правового регулювання.  

Принципи екологічної освіти є частиною міжнародної концепції 

екологічної освіти та відображені у багатьох документах, актах як 

міжнародного так і національного рівнів. Зокрема, Концепція екологічної 

освіти України в основу подальшого розвитку екологічної освіти покладає такі 

принципи: 

 – системність, систематичність і безперервність, що забезпечують 

організаційні умови формування екологічної культури особистості між 

окремими ланками освіти, єдність формальної і неформальної освіти населення; 

 – орієнтація на ідею цілісності природи, універсальності зв'язків всіх 

природних компонентів і процесів; 

 – міждисциплінарний підхід до формування екологічного мислення, що 

передбачає логічне поєднання й поглиблення системних природних знань, 

логічне підпорядкування різнобічних знань основній меті екологічної освіти; 

взаємозв'язок краєзнавства, національного і глобального мислення, що сприяє 

поглибленому розумінню екологічних проблем на різних рівнях; 

 –краєзнавчий принцип; 

 –конкретність та об'єктивність знань, умінь та навичок; 

 –поєднання високопрофесійних екологічних знань з високоморальними 
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загальнолюдськими цінностями, синтез природничо-наукових та 

соціогуманітарних знань. 

Крім наведених у Концепції принципів, які можна вважати спеціальними 

принципами екологічної освіти, слід враховувати і загальні закріплені у 

законодавстві принципи вітчизняної освіти, невід’ємною частиною якої є 

екологічна освіта. Так, відповідно до статті 6 чинного Закону України «Про 

освіту» основними принципами освіти в Україні є: 

 – доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, 

що надаються державою; 

 – рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, 

таланту, всебічного розвитку; 

 – гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних 

цінностей; 

 – органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, 

традиціями; 

 – незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій; 

 – науковий, світський характер освіти; 

 – інтеграція з наукою і виробництвом; 

 – взаємозв'язок з освітою інших країн; 

 – гнучкість і прогностичність системи освіти; 

 – єдність і наступність системи освіти; 

 – безперервність і різноманітність освіти; 

 – поєднання державного управління і громадського самоврядування в 

освіті. 

 Поєднання зазначених принципів в сукупності із принципами освіти в 

інтересах сталого розвитку має створити підґрунтя для подальшого розвитку та 

правового регулювання в Україні зазначеної сфери відносин. При цьому слід 

враховувати, що зважаючи на інтенсивний розвиток екологічної освіти в 

контексті концепції сталого розвитку, який здійснюється у світовому 
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освітньому просторі з 90-х рр. XX століття, однією з провідних тенденцій 

такого розвитку визнається пріоритетність екологічної освіти [92, с. 120,124; 

93]. Зазначений висновок обґрунтовується наявністю суттєвої законодавчої та 

фінансової підтримки у багатьох країнах світу та на міжнародному рівні, 

зростанням значимості екологічної освіти та її ролі у вирішенні глобальних 

проблем сучасності, орієнтованості на майбутнє, високого потенціалу у 

збереженні природи та забезпеченні еколого-безпечного нинішнього та 

майбутнього в умовах екологічної кризи [92]. У спеціальній літературі 

відмічається, що екологічна освіта – це органічна і пріоритетна частина всієї 

системи освіти, яка надає їй нову якість, формує інше ставлення не тільки до 

природи, але і до суспільства і до людини [239], а також, що «пріоритет 

екологічної освіти зрозумілий само собою, оскільки ця галузь вбирає в себе 

увесь спектр самовираження учнів, а також їх взаємовідносин з 

природою»[134]. «Екологічна освіта – не вибір, а безсумнівний пріоритет» [6], 

зазначає журналістка з Великої Британії, коментуючи новий національний 

навчальний план середньої школи, який запроваджений у цій країні з 2014 

року.    

Пріоритетний характер екологічної освіти підтверджується, на наше 

переконання, в першу чергу, тим, що у більшості основоположних 

міжнародних документів, що встановлюють світоглядні орієнтири розвитку 

людства на майбутнє, значне місце відведене питанням екологічної освіти, 

культури, виховання, а також науки та освіти в інтересах сталого розвитку, яка 

стала в наш час самостійним міжгалузевим напрямком міжнародної та 

регіональної співпраці. Так, у Конвенції ООН про права дитини [109], яка 

вважається «світовою конституцією прав дитини» [130], прийнятій 

Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року,  встановлюється, що 

освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до навколишньої 

природи. Таким чином, екологічна освіта та виховання дітей є визнаним на 

міжнародному рівні елементом загальної освіти та повинні здійснюватися в 

усіх демократичних та правових державах.  У Порядку денному на XXI 
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століття, прийнятому Конференцією ООН з навколишнього середовища та 

розвитку (Ріо-де-Жанейро, 3 – 14 червня 1992 р.) [177], значне місце 

відводиться екологічні освіті, науці, просвітництву. Зокрема, у главі 36 

«Сприяння освіті, інформуванню населення та підготовці кадрів» зазначено 

наступне: «Освіта має вирішальне значення у сприянні сталому розвитку і 

розширенні можливостей країн у вирішенні питань навколишнього середовища 

і розвитку». Питання екологічної освіти включені в довгострокові пріоритети 

екологічної політики загальноєвропейського рівня, встановлені Екологічною 

програмою для Європи від 23 – 25 жовтня 1995 р. (м. Софія) [74]. У Програмах 

дій Європейських Співтовариств з навколишнього середовища серед принципів 

екологічної політики закріплюється принцип розвитку екологічної освіти [149]. 

Роки з 2005 по 2014 були оголошені ООН Десятиліттям освіти в інтересах 

сталого розвитку
1
. 

Українська держава на протязі усього періоду свого існування також 

декларує пріоритетність питань екологічної освіти у державній екологічної 

політиці. Так, право громадян на екологічну освіту було закріплено у Законі 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» вперше серед 

країн колишнього СРСР та більшості інших країн світу. Значна увага питанням 

екологічної освіти приділялася у Основних напрямах державної політики 

України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки, затвердженим постановою Верховної Ради 

України від 5 березня 1998 р. Розвиток екологічної освіти для сталого розвитку, 

як нами вже зазначалося, передбачений у «Основних засадах (стратегії) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року». Крім того, 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

схваленою Указом Президента України від 25 червня 2013 року,  стратегічним 

напрямком розвитку освіти визнано її екологізацію.  

 Таким чином, на наш погляд, існують об’єктивні екологічні, міжнародні 

                                                 
1
 Міжнародно-правові передумови розвитку екологічної освіти та освіти задля сталого 

розвитку більш детально проаналізовані в підрозділі 1.2 даної роботи. 
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та правові передумови для включення до переліку принципів екологічної освіти 

такого принципу як пріоритетність.  При цьому слід враховувати, що принцип 

пріоритетності екологічної освіти, як основна ідея, засада, які обумовлюють 

розвиток відносин у зазначеній сфері, проявляється у правовій системі кожної з 

країн світу по-різному, зважаючи на особливості законодавства, системи 

управління у галузі освіти та екології, елементи структури освіти. Існують 

істотні відмінності в механізмі забезпечення екологічної освіти в більш 

індустріалізованих та менш економічно розвинутих країнах, які обумовлені 

реально існуючими правовими, економічними та фінансовими факторами.  

Зокрема, у вітчизняному законодавстві хоча і закладені доктринальні 

політико-правові засади запровадження екологічної освіти для сталого 

розвитку, однак підстав робити висновки про реальну пріоритетність 

зазначених питань у державній екологічній та правовій політиці, на нашу 

думку, поки ще немає. Зважаючи на існуючі світові та європейські тенденції, як 

зовнішня, так і внутрішня політика України у сфері екологічної освіти має 

базуватися на міжнародно-правових засадах та стати пріоритетною сферою 

діяльності держави в галузі розвитку екологічних відносин в сучасний період та 

на майбутнє. Однією з проблем подальшого вдосконалення екологічної освіти 

для сталого розвитку, як стратегічного напрямку державної політики, є його 

міжгалузева природа, оскільки  він охоплює сфери як освітньої так і екологічної 

політики – зовнішньої, внутрішньої, загальнодержавної та регіональної. 

В Україні існує нагальна потреба подальшого розвитку наукових пошуків 

у сфері вдосконалення правових засад екологічної освіти, як пріоритетного 

напрямку державної політики. Ці погляди потребують подальшого розвитку та 

обґрунтування з врахуванням загальносвітових тенденцій розвитку 

правовідносин у цій сфері. Для виконання поставлених в цій сфері завдань, на 

нашу думку, необхідний ефективний соціально-правовий механізм освіти, що 

включатиме законодавчу базу, інституційно-функціональне та фінансове 

забезпечення та гарантує загальнообов`язковість екологічної освіти на рівні 

екологічного імперативу.  
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 Спільним завданням правознавства, філософії, педагогіки, екології та 

інших галузевих наук є вироблення міждисциплінарних науково-

методологічних засад, концепцій, доктрин екологічної освіти та екологізації 

освіти в цілому, узгодження їх змісту, мети, завдань, в тому числі із 

врахуванням концепції освіти для сталого розвитку на реалізацію якої взяла 

курс Українська держава. Дослідження ж екології та інших галузевих наук 

повинні стати науковим підгрунтям для відповідного еколого-правового 

вчення. З цього приводу М.М. Бринчук відзначає, що положення суспільних 

наук щодо взаємодії суспільства та природи є самостійною методологічною 

підставою для розвитку екологічного права. Галузеві науки в такому контексті 

будуть служити обгрунтуванню положень екологічного права з врахуванням 

найбільш загальних законів розвитку природи, суспільства, мислення, 

закономірностей масової поведінки людей [44, с. 5-6]. Але вирішальну роль в 

активізації діяльності різноманітних суб’єктів щодо розвитку екологічної 

освіти в Україні, надання відповідній діяльності правових форм та створення 

системи стимулювання та правових гарантій повинні відіграти, на нашу думку, 

саме правові засоби.  

 З урахуванням викладеного, можна сформулювати такі висновки: 

 1. Сутність правової природи екологічної освіти, як складного 

соціального явища, полягає у тому, що під нею слід розуміти самостійну сферу 

правового регулювання, яка є сукупністю таких аспектів:  

1) об’єктивно існуючої системи екологічної освіти, яка складається із 

відповідних навчальних закладів та установ освіти, в тому числі органів 

управління у галузі екологічної освіти (інституційна підсистема); 

2) структури екологічної освіти, яка складається із рівнів, які 

відповідають загальній структурі освіти в Україні – дошкільній, загальній 

середній, позашкільній, професійно-технічній, вищій та післядипломній 

екологічній освіті; 

2) специфічного процесу набуття екологічних знань (навчально-

виховного процесу); 
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3) сукупності екологічних знань, вмінь та навичок, засвоєних особою 

відповідно до змісту державних стандартів освіти (екологічна освіта як 

результат; або екологічна освіта у суб’єктивному розумінні); 

4) екологічної свідомості, екологічного мислення та екологічної культури, 

як особистісних характеристик суб’єктів, сформованих в результаті навчання 

(психологічний аспект екологічної освіти). 

 2. Поєднання усіх зазначених аспектів екологічної освіти в їх 

діалектичному взаємозв’язку відбувається у відповідних правовідносинах в 

галузі екологічної освіти,  коли в результаті спеціальної діяльності зобов'язаних 

суб'єктів (органів управління, навчальних закладів, педагогічних працівників) 

на підставі правових норм, закріплених нормативно-правовими актами різного 

рівня, та відповідно до системи відповідних стандартів освіти, особа здобуває 

можливість реалізувати своє право на екологічну освіту та одержати певну 

сукупність екологічних знань, вмінь та навичок, обсяг яких відповідає певному 

рівню освіти.  

 3. Характерними ознаками сучасного етапу розвитку правового 

регулювання в галузі екологічної освіти в Україні є запланований розвиток 

«екологічної освіти для сталого розвитку» та «екологізація освіти», які є 

одночасно, елементом як державної екологічної політики, так і державної 

політики в галузі освіти, та ставлять на порядок денний питання розробки і 

законодавчого закріплення ефективного правового механізму, що  

складатиметься із законодавчої бази, інституційно-функціонального та 

фінансового забезпечення та гарантуватиме загальнообов`язковість екологічної 

освіти на рівні екологічного імперативу. 

 4. Обгрунтовано наявність об’єктивних екологічних, світоглядно-

філософських, міжнародних та правових передумов для визнання одним із 

принципів екологічної освіти принципу пріоритетності, як однієї з 

основоположних ідей, засад, тенденцій розвитку зазначеної сфери відносин, яка 

повинна знайти своє відображення у законодавстві в галузі екологічної освіти 

та у реальному здійсненні відповідної державної політики. 
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1.2. Міжнародно-правові передумови розвитку 

екологічної освіти в Україні та світі 

Глобалізація екологічних проблем, необхідність забезпечення і захисту 

екологічних прав громадян вимагають всебічних заходів як локального, 

регіонального, так і універсального характеру [34, с. 81]. Природа не знає 

політичних кордонів та є єдиною у масштабі планети, тому її охорона, 

збереження та забезпечення екологічної безпеки не можуть бути обмежені 

територією окремих держав. Інший бік усвідомлення зазначеного полягає в 

тому, що екологічні проблеми не можуть бути вирішені власними силами однієї 

держави.  

Погіршення екологічної ситуації на планеті призвело до активізації 

діяльності із захисту довкілля на міжнародному рівні та пошуку універсальних 

шляхів вирішення екологічних проблем. За більше ніж 100 років активної 

міжнародної природоохоронної співпраці сформувалося розуміння того, що 

одним з ключових факторів, які можуть змінити масову свідомість та запобігти 

подальшому погіршенню негативної екологічної ситуації, є безперервна 

екологічна освіта. 

Досягнення міжнародного співтовариства у сфері розвитку екологічної 

освіти є, на нашу думку, надзвичайно важливими для України на шляху 

вирішення багатьох екологічних проблем, однією з яких є низький рівень 

екологічної  освіти, культури та свідомості усіх верств населення.  

Правові засади участі України у міжнародному природоохоронному 

співробітництві, зокрема, й у сфері екологічної освіти, закріплені на 

законодавчому рівні. Так, у відповідності до статті 71 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» Україна бере участь у 

міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього природного 

середовища на державному рівні відповідно до законодавства України та 

міжнародного права, а також здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення 

міжнародного співробітництва у галузі охорони навколишнього природного 

середовища з іншими державами, а також в рамках природоохоронної 
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діяльності ООН та організацій, що входять в її систему, інших урядових і 

неурядових міжнародних організацій. 

У зв‘язку із зазначеним, вважаємо необхідним відмітити, що принцип 

міжнародного природоохоронного співробітництва вважається одним з 

найважливіших спеціальних принципів міжнародного екологічного права [133, 

с. 229]. Що стосується нашої держави, то в Україні зазначений принцип 

закріплений у ст. 3  Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» у якості основного принципу охорони навколишнього природного 

середовища, а також визнаний  вітчизняною еколого-правовою доктриною 

одним із принципів екологічного права [22, с.25].  

Відзначимо також, що питання екологічної освіти та виховання були і є 

важливими напрямками природоохоронного співробітництва України та 

Європейських співтовариств. Так, у статті 63 «Навколишнє середовище» Угоди 

про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами, ратифікованої Законом України 

від 10 листопада 1994 р.[290], закріплено положення про те, що сторони будуть 

в цілях боротьби з погіршенням стану довкілля розвивати і укріплювати 

співробітництво, що включає, зокрема, питання екологічної освіти і виховання.  

Сьогодні ці питання актуалізуються, тож, на нашу думку, цілком логічно, 

що співробітництво між Україною та Європейським Союзом у галузі освіти і 

навчальної підготовки у сфері охорони навколишнього середовища закріплено і 

в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами [288], 

ратифіковану Законом України від 16 вересня 2014 року (стаття 361 Угоди про 

асоціацію). Із врахуванням зазначеного вважаємо необхідним проаналізувати 

історичні етапи міжнародної співпраці у галузі екологічної освіти та напрямки 

впливу результатів такої співпраці на становлення і розвиток відповідної сфери 

відносин в Україні.  

Період кінця XIX – початку XX століття характеризується виникненням 

та розвитком ідей науково-теоретичного характеру щодо природоохоронних 
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проблем, в тому числі і щодо необхідності поширення знань з цих проблем, у 

працях окремих дослідників-природознавців (Д. Марш, В.І. Вернадський, Тейяр 

де Шарден, Ю. Одум, Д. Свен, У. Стапп та інші)  

У довоєнний період на міждержавному рівні вперше питання про 

необхідність пропаганди знань про охорону природи та виховання турботи про 

навколишнє середовище було поставлено у 1913 році на Бернській конференції 

з міжнародної охорони природи [185, с. 28]. Прийнято вважати, що саме на цій 

конференції вперше була висловлена ідея необхідності міжнародного 

співробітництва задля захисту довкілля. На жаль, Перша світова війна стала на 

заваді втіленню у життя рішень зазначеної конференції. 

Початок активного міжнародного співробітництва у галузі екологічної 

освіти припадає на післявоєнні роки XX століття. Після Другої світової війни 

міжнародне співробітництво в галузі охорони природи почало розвиватись 

особливо інтенсивно. Саме зі створенням у 1945 році ООН та ЮНЕСКО, яка 

стала ключовою міжнародною організацією з питань екологічної освіти, 

розпочинається активізація міжнародної співпраці у даній сфері та початок 

першого періоду формування міжнародно-правової концепції екологічної 

освіти. Цей етап, який інколи в літературі називають «достокгольмським», 

характеризується створенням та закріпленням загальної інституційної бази, 

основних форм та принципів як міжнародного природоохоронного 

співробітництва у цілому, так і у сфері екологічної освіти та просвітництва. 

За ініціативою ЮНЕСКО у 1948 році був заснований Міжнародний союз 

охорони природи та природних ресурсів (далі – МСОП), який став найбільшою 

незалежною міжнародною некомерційною природоохоронною організацією. У 

Статуті МСОП, прийнятому 5 жовтня 1948 року, передбачалося, що однією з 

його цілей є «поширення широкої програми  освіти та просвітництва задля 

переконання суспільної думки пройнятися ідеєю  необхідності  захисту 

природи та збереження природних ресурсів» [271]. В числі перших постійних 

комісій МСОП у 1950 р. була створена Комісія по просвітництву, а також її 

регіональні комітети для подальшої координації просвітницької роботи. 
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У 1954 році був затверджений Статут Міжнародної Федерації молоді по 

вивченню та охороні природи [272] (далі – МФМ). Основною метою створення 

МФМ були розвиток знань та розуміння природи, бережливого відношення до 

неї, а також принципів і практики охорони природи серед молоді світу. Серед 

статутних завдань МФМ передбачалося проведення таборів та екскурсій, 

створення міжнародних робочих груп по вивченню природи, обмін 

інформацією, стимулювання створення нових подібних організацій.  

У перше десятиріччя післявоєнного періоду на міжнародному рівні були 

закладені основи для подальшого втілення ідей екологічної освіти та 

виховання. Цьому мало посприяти створення міжнародних організацій, таких 

як ООН та ЮНЕСКО, громадських організацій – МСОП та МФМ та 

затвердження їх статутів, де були закріплені засади здійснення міжнародного 

співробітництва у галузі екологічної освіти між різними суб’єктами 

міжнародних відносин. Початок формування міжнародно-правових підходів до 

природоохоронної освіти став поштовхом та заклав доктринальні основи для 

розробки національного екологічного законодавства багатьох країн, що почало 

інтенсивно розвиватися в подальшому. 

В зазначений період стало зрозумілим, що ефективна природоохоронна 

діяльність неможлива без прийняття державами відповідного законодавства. 18 

грудня 1962 року Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята Резолюція № 

1831 «Економічний розвиток та охорона природи» [251], у якій країнам світу 

було рекомендовано прийняти необхідне законодавство, спрямоване на 

розробку і здійснення заходів щодо охорони природи, в тому числі і щодо 

запровадження природоохоронних освітніх програм на усіх рівнях.  

Слід відзначити, що у зазначений вище період СРСР приймав активну 

участь у міжнародній природоохоронній діяльності. Зокрема, у період 1957 – 

1963 років у більшості союзних республік були прийняті перші 

природоохоронні закони. В деяких з них знайшли відображення правові засади 

викладання основ охорони природи в навчальних закладах та пропаганди 

охорони природи. Наприклад, у Законі РРФСР від 27 жовтня 1960 року «Про 
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охорону природи в РРФСР» [223], були закріплені правові основи викладання 

основ охорони природи в навчальних закладах, а також пропаганди питань 

охорони природи. Передбачалося включення викладання основ охорони 

природи у шкільні програми, відповідні розділи – у підручники 

природознавства, географії та хімії, а також ввести обов’язкові курси з охорони 

природи і відновлення її ресурсів у середніх та вищих спеціальних навчальних 

закладах (ст.ст. 18 – 19).  

У Законі Української РСР «Про охорону природи Української ССР» від 

30 червня 1960 року [259, с. 471-477] питання природоохоронної освіти та 

виховання закріплені не були. На цю істотну прогалину зазначеного Закону 

свого часу звернув увагу на той час доцент юридичного факультету Київського 

державного університету імені Т.Г. Шевченка, к.ю.н. П.Д. Індиченко у своїй 

доповіді на міжвузівській нараді з питань правової охорони природи, яка 

відбулася у грудні 1961 р. на юридичному факультеті Московського 

державного університету [46].  

B 1968 році ООН и ЮНЕСКО за участю ООН, ВООЗ, МСОП провели 

Конференцію з проблем біосфери (Париж, 4 – 13 вересня 1968 р.). Це була 

зустріч експертів з наукових основ раціонального використання та збереження 

природних ресурсів біосфери. В матеріалах конференції не тільки відмічалась 

надзвичайна актуальність екологічної освіти, а й вперше в міжнародній 

практиці чітко розкривалися цілі та завдання останньої. Загалом робота була 

організована в трьох напрямках: наукові дослідження, освіта та політика. 

Конференція заклала підвалини для формування міжнародної концепції 

екологічної освіти на рівні ООН. Були сформульовані основні принципи 

екологічної освіти, вперше використано поняття «формальної» та 

«неформальної» екологічної освіти, приділено увагу необхідності підготовки на 

різних рівнях освіти, а також спеціальній підготовці вчителів. 

Результатом конференції стало прийняття Генеральною Асамблеєю ООН 

Резолюції «Проблеми навколишнього середовища людини» від 3 грудня 1968 р. 

[250], де вперше була відмічена взаємозалежність погіршення стану 
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навколишнього середовища та основних прав людини, а також вплив стану 

довкілля на належний економічний та соціальний розвиток. В зв’язку з цим 

було вирішено скликати у 1972 році міжнародну конференцію з проблем 

довкілля.  

Вказані вище події дали поштовх для подальшого посилення як 

теоретичних ідей, так і здійснення практичних кроків в галузі екологічної 

освіти. Зокрема, в 1969 р. вийшли наукові публікації Джеймса Свена “Складні 

завдання екологічної освіти” та Уiльяма Стаппа “Концепція екологічної 

освіти”. У 1970 році у США вперше був прийнятий федеральний Закон “Про 

екологічну освіту” [9], у якому було передбачено створення спеціального 

підрозділу – Департаменту екологічної освіти, а також запроваджено систему 

грантів для фінансування конкретних заходів з екологічної освіти: підготовки 

навчальних планів і програм та підготовки педагогічного персоналу (вчителів). 

У цьому ж році у США почав виходити журнал «Екологічна освіта» («The 

Journal of Environmental Education»).  

Отже, здійснений аналіз дозволяє, на нашу думку, дійти до висновку про 

те, що перший період становлення міжнародно-правових засад екологічної 

освіти характеризується наступним: 

– зростає усвідомлення значення екологічної освіти, як невід’ємної частини 

природоохоронної діяльності та засобу подолання екологічних проблем 

людства; 

– закладаються теоретичні основи концепції екологічної освіти, її системи, 

принципів, засобів забезпечення; 

– визначається необхідність прийняття національних законодавчих актів щодо 

окремих природоохоронних інструментів, в тому числі, щодо екологічної 

освіти, – прийняття перших законодавчих актів у цій сфері (СРСР, США); 

– екологічна освіта ще не є окремим напрямком міжнародного співробітництва, 

а розглядається, переважно, в числі інших природоохоронних питань. 

Наступний, другий період становлення міжнародно-правових засад 

екологічної освіти, на нашу думку, бере початок з 1972 року та може бути 
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названий «стокгольмським періодом».   

Початок сімдесятих років XX ст. став важливою віхою для міжнародної 

природоохоронної співпраці, в тому числі, у сфері екологічної освіти. Зокрема, 

навесні 1972 р. Римський клуб випускає першу доповідь «Межі зростання», у 

якій викладаються основи концепції сталого розвитку. У червні 1972 року у 

Стокгольмі проводиться Міжнародна конференція ООН з навколишнього 

середовища, рішення якої стали наріжним каменем для подальшого розвитку 

теорії і практики екологічної освіти в усьому світі на протязі наступних 20-ти 

років.  

Стокгольмська конференція 1972 р. вивела екологічні проблеми на рівень 

нагальних проблем міжнародного розвитку. Якщо Конференція з проблем 

біосфери 1968 р. дала поштовх міжнародному політичному усвідомленню 

проблем довкілля та необхідності екологічної освіти і являла собою переважно 

зібрання наукових  експертів, то Стокгольмська конференція усталила і 

поглибила вищезазначені підходи та була, в свою чергу, вже зустріччю 

офіційних представників урядів країн. 

Питання екологічної освіти відображені як в Стокгольмській декларації 

від 16 червня 1972 р. [275], яка складається з 26 принципів діяльності у сфері 

охорони довкілля, так і в Плані дій для навколишнього середовища, який 

містить 109 пунктів-рекомендацій, що адресовані національним урядам та 

міжнародним організаціям. Зокрема, у 19-му принципі Стокгольмської 

декларації зазначено, що ознайомлення підростаючого покоління і дорослих з 

проблемами навколишнього середовища є вкрай важливим для свідомої і 

правильної поведінки окремих осіб, підприємств та громад у справі охорони і 

покращення стану навколишнього середовища. Засоби масової інформації 

мають поширювати знання про охорону навколишнього середовища з метою 

забезпечення всебічного розвитку людини. Стисло, зазначений принцип 

визначають так: «екологічна освіта є необхідною».  

Хоча офіційно обов'язкової юридичної сили зазначені документи не 

мають, проте включені у них положення на момент їх прийняття розумілися 
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такими, що вже відображають норми міжнародного звичаєвого права, або 

такими, що можуть вплинути на формування майбутніх нормативних положень 

[293]. Дія принципів Стокгольмської декларації пов‘язується з виникненням 

нових міжнародно-правових норм, принципів та інститутів даної галузі права. 

 Рекомендація Плану дій для навколишнього середовища № 96 закликає 

розвивати екологічну освіту, як важливий елемент комплексу заходів, що 

спрямовані на запобігання глобальної екологічної кризи. В Рекомендації 

увійшли також пропозиції щодо запровадження програми освіти та підготовки 

професійного, технічного та адміністративного персоналу з метою ефективного 

використання ними в роботі екологічних концепцій. Крім того, визнано 

важливим розпочати підготовку спеціалістів в галузі прийняття рішень з 

проблем навколишнього середовища, що має стати звичайною і постійною 

функцією багатьох державних установ.  

На Стокгольмській конференції були сформовані рекомендації щодо 

розробки міжнародної концепції екологічної освіти, яка стала послідовно 

розвиватися в системі ООН в наступні десятиріччя. Конференція 

рекомендувала «Генеральному Секретарю, організаціям системи ООН, а 

особливо ЮНЕСКО та іншим міжнародним організаціям… здійснити усі 

необхідні кроки задля створення міжнародної програми екологічної освіти, 

міждисциплінарної за своїм підходом, в навчальних закладах  та поза їх 

межами, що охоплюватиме усі рівні освіти … що викладатиме засоби … за 

допомогою яких можна управляти і контролювати навколишнє середовище».  

Крім того, був створений постійно діючий орган ООН з навколишнього 

середовища – Програма ООН з навколишнього середовища (далі – ЮНЕП). 

Освіта та підготовка кадрів в галузі навколишнього середовища була визначена 

одним з основних функціональних напрямів діяльності ЮНЕП. З цього 

моменту почалася активна міжнародна діяльність у сфері екологічної освіти під 

егідою ЮНЕСКО та ЮНЕП.  

          У 1972 році ряд важливих для подальшого розвитку екологічної освіти 

документів був прийнятий в СРСР, який з політичних мотивів участі у 
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Стокгольмській конференції не приймав. У постанові Верховної Ради СРСР від 

20 вересня 1972 року «Про заходи щодо подальшого покращення охорони 

природи та раціонального використання природних ресурсів» передбачалася 

необхідність покращення підготовки учнів шкіл, середніх спеціальних та 

вищих навчальних закладів в галузі природознавства та захисту навколишнього 

природного середовища, та підготовки у більш широких масштабах 

висококваліфікованих спеціалістів даного профілю [219]. На виконання 

вказаної постанови Центральний комітет КПРС та Рада Міністрів СРСР 

прийняли постанову від 29 грудня 1972 р. № 898 «Про посилення охорони 

природи та покращення використання природних ресурсів» [238], якою було 

визнано  необхідним посилити серед населення поширення знань з охорони 

природи та роз’яснення важливості раціонального її використання. 

Міністерства та відомства повинні були посилити увагу до викладання основ 

природознавства, раціонального використання та захисту навколишнього 

природного середовища у ВНЗ, технікумах та ПТУ. У 1972 р. у складі науково-

дослідного інституту змісту та методів навчання Академії педагогічних наук 

СРСР була створена одна з перших у світі лабораторій природоохоронної 

освіти [20].  

Після Стокгольмської конференції ЮНЕСКО було підготовлено проект 3-

річного плану з екологічної освіти, який у січні 1975 р. пройшов узгодження. 

Спільна програма ЮНЕСКО і ЮНЕП була розроблена задля планування 

діяльності по розвитку екологічної освіти, розгортання глобальної програми 

просвітництва у цій галузі, забезпечення міжнародного обміну ідеями, 

інформації, підтримки національних програм освіти в галузі довкілля тощо 

[185, с. 29].  

У зазначений період було започатковано проведення під егідою ООН та 

ЮНЕСКО міжнародних форумів з питань екологічної освіти на яких за 

активної участі держав, урядових та громадських організацій, інших 

зацікавлених суб’єктів здійснювалася розробка та вдосконалення міжнародної 

концепції екологічної освіти. Так, у жовтні 1975 року був проведений 
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Міжнародний семінар ЮНЕСКО і ЮНЕП з екологічної освіти у Белграді. За 

підсумками вказаного семінару була прийнята Белградська Хартія (Белград, 13 

– 22 жовтня 1975 р.) [39], яка заклала структурну основу поняття екологічної 

освіти, її мети, цілей. У 1 розділі Хартії йдеться про необхідність нової етики та 

нового типу розвитку людства та перегляду національних, регіональних та 

особистих пріоритетів мільйонів людей. У Хартії підкреслено, що саме освіта 

відіграє центральну роль у створенні нової етики розвитку людства: «...усі 

заходи (діяльність, політика тощо) будуть короткостроковими, якщо молодь 

усього світу не одержить нової освіти». Конкретизовано цілі, завдання та 

принципи екологічної освіти [39]. У 1-му принципі Хартії наголошується на 

тому, що екологічна освіта повинна враховувати усі аспекти єдиного 

навколишнього середовища – не тільки природні, а  соціальні, в тому числі, 

законодавчі, та підкреслюється необхідність усвідомлення того, що екологічна 

освіта повинна бути міждисциплінарною. 

Напрацювання Белградського семінару стали основою для проведення 

Міжурядової конференції ЮНЕСКО та ЮНЕП з проблем екологічної освіти, 

яка відбулася у 1977 році у Тбілісі, на якій була прийнята Тбіліська Декларація. 

Вказана декларація закликала держави включити в освітню політику заходи із 

запровадження екологічної освіти в систему освіти, а органи освіти – до 

заохочення та розвитку науки, теорії та будь-яких новацій в зазначеній галузі. 

Існує думка, що найбільш повне і прийнятне визначення екологічної освіти та її 

ознак було представлено саме на цій  конференції. Забігаючи наперед, 

зазначимо, що Декларація і рекомендації Тбіліської конференції щодо 

екологічної освіти були взяті за основу при підготовці розділу IV «Засоби 

здійснення. Сприяння просвітництву та підготовці кадрів» Порядку денного на 

XXI століття, прийнятого Конференцією ООН з навколишнього середовища та 

розвитку (Ріо-де-Жанейро, 3-4 червня 1992 року). Також Тбіліська конференція 

дала поштовх до проведення семінарів з екологічної освіти на регіональному 

рівні. Наприклад, у 1979 році в СРСР відбулася перша Всесоюзна конференція з 

освіти у галузі навколишнього середовища, яка зумовила подальшу значну 
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активізацію діяльності у даній галузі [157, с. 8]. 

Наступним документом, який підтвердив масштабний глобальний інтерес 

до екологічної освіти, як засобу збереження життя на Землі, стала Всесвітня 

Хартія природи, прийнята резолюцією № 37/7 Генеральної Асамблеї ООН від 

28 жовтня 1982 року [55]. У Всесвітній Хартії природи було визначено 

подальші орієнтири природоохоронної діяльності після Стокгольмської 

конференції 1972 року, а саме, основні принципи, якими повинно керуватися 

людство у взаємовідносинах з природним середовищем, та перелік засобів для 

втілення цих принципів у життя. У Хартії підкреслено, що людина повинна 

повною мірою усвідомлювати необхідність збереження рівноваги та якості 

природи та природних ресурсів, та ще раз підтверджено, що людина повинна 

набувати знань, необхідних для збереження та розширення її можливостей по 

використанню природних ресурсів, зберігаючи при цьому види та екосистеми 

на благо нинішнього та прийдешніх поколінь.  

Серед засобів здійснення основних принципів людської діяльності, 

закріплених Хартією, велика увага приділена освіті та поширенню знань. Було 

зазначено, що знання про природу належить поширювати усіма можливими 

засобами, зокрема, шляхом викладання курсу охорони природи, який має бути 

складовою частиною загальної системи освіти (п. 15). Постійні зусилля слід 

здійснювати задля поглиблення  знань про природу шляхом проведення 

наукових досліджень та поширювати такі знання без обмежень (п. 18). 

У 1987 році у Москві відбувся наступний Міжнародний конгрес 

ЮНЕСКО – ЮНЕП з питань екологічної освіти (так званий «Тбілісі + 10»). 

Його результатом стало затвердження Московської декларації, в якій було 

визначено основні елементи міжнародної стратегії дій в галузі екологічної 

освіти на 90-ті роки XX cт. та розвинуто ідеї Тбіліської декларації щодо 

поняття, мети, змісту, принципів та засобів здійснення екологічної освіти та 

просвітництва.   

Отже, проведене дослідження дозволяє стверджувати, що другий період 

розвитку міжнародно-правових засад екологічної освіти, який включає в себе 



56 

 

  

70-ті – 90-ті роки XX століття, характеризується сталим усвідомленням 

міжнародним співтовариством необхідності та важливості екологічної освіти 

найширших верств населення, нагальної потреби включати дані питання до 

будь-яких природоохоронних стратегій, планів та програм. У вказаний період 

екологічна освіта виділяється у окремий напрямок міжнародного 

співробітництва. Створюється ґрунтовна міжнародно-правова база для 

міжнародної співпраці у цій галузі та для запровадження міжнародних 

рекомендацій у практику здійснення екологічної освіти на регіональних та 

національних рівнях. На міжнародних форумах у Тбілісі, Белграді та Москві 

створюється теоретична концепція екологічної освіти, уточнюється її поняття, 

зміст, цілі, форми, методи здійснення та суб’єктний склад. Напрацьовуються 

підходи до розробки національних державно-правових механізмів екологічної 

освіти.  

 Надзвичайно висока міжнародна активність у розвитку теорії та практики 

екологічної освіти безперечно здійснювала вплив і на свідомість суспільства на 

теренах України, яка на початку 90-х років XX століття здобула свою 

незалежність. Постало питання про прийняття власного екологічного 

законодавства і 25 червня 1991 р [222]. був прийнятий Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», в якому вперше серед країн 

колишнього СРСР та країн світу було закріплено право громадян на екологічну 

освіту. Це було надзвичайно прогресивне на той час рішення, значення якого, 

на нашу думку, науковою спільнотою до цього часу повністю не усвідомлене, 

оскільки ні в міжнародних документах, ні в національних природоохоронних 

законах права громадян у галузі екологічної освіти закріплені не були. 

          З проведенням у 1992 році Конференції ООН з навколишнього 

середовища та розвитку у Ріо-де-Жанейро нами пов’язується початок третього 

періоду розвитку міжнародних засад екологічної освіти, який триває дотепер. У 

Порядку денному на XXI століття [177] (далі – Порядок денний), де було 

закріплено концепцію сталого розвитку, як основну ідею розвитку людства на 

майбутнє, одночасно було визнано, що просвітництво має вирішальне значення 
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для сприяння сталому розвитку та розширенню можливостей країн у вирішенні 

питань навколишнього середовища та розвитку (п. 36.3). Переорієнтація освіти 

на питання сталого розвитку є однією з програмних галузей, викладених у главі 

36 «Сприяння просвітництву, інформуванню населення та підготовці кадрів». З 

початком даного періоду пріоритетною у міжнародному співробітництві стала 

концепція освіти задля сталого розвитку (Education for Sustainable Development) 

(далі – ОСР).  

 Ключове значення Порядку денного у тому, що у ньому було 

запропоновано основні елементи механізму запровадження освіти задля сталого 

розвитку на національному та регіональному рівнях: необхідність розробки 

національних стратегій, створення спеціальних органів, здійснення 

різноманітних науково-методичних та інших заходів з метою забезпечення 

міждисциплінарними курсами відповідного спрямування усіх категорій осіб, 

що навчаються, та інші заходи.  

 Традиційні конференції ЮНЕСКО – ЮНЕП у цей період продовжилися 

проведенням у грудні 1997 року 3-ї конференції у Салоніках (Греція). У 

Салонікській Декларації було підтверджено, що «освіта має бути визнана 

однією з основ стійкості розвитку, поряд із законодавством та економікою». 

Щодо співвідношення екологічної освіти та ОСР зазначалося, що «екологічна 

освіта у розумінні попередніх документів (Тбілісі, Белград та ін.) охоплювала 

весь спектр глобальних проблем і розумілася фактично як освіта в інтересах 

сталого розвитку. Усі предмети, включаючи гуманітарні та соціальні науки, 

повинні включати в себе питання навколишнього середовища та стійкості. 

Холістичний міждисциплінарний підхід до пояснення стійкості поєднує різні 

дисципліни та інститути...». Державам було рекомендовано вжити ряд заходів 

щодо втілення Декларації у життя. 

 В подальшому, на зламі століть, під егідою ООН відбувається низка 

заходів всесвітнього значення у галузі охорони навколишнього середовища, на 

яких традиційно не залишилися без уваги проблеми освіти. Так,  у Хартії Землі 

від 29 червня 2000 р. [294]  продовжено розвиток ідей щодо розвитку освіти в 
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інтересах сталого розвитку. Загалом, Хартія містить перелік фундаментальних 

принципів, які є засадничими для створення справедливого, сталого та мирного 

глобального суспільства в XXI столітті. Для досягнення вказаної мети реко- 

мендовано вводити у формальну освіту та підвищення кваліфікації цінності та 

навички, необхідні для активного вкладу в сталий розвиток  (розд. 14). 

   Всесвітній Саміт ООН зі сталого розвитку (26 серпня – 4 вересня 2002 

р., Йоханесбург, ПАР) став черговою віхою на шляху розвитку ОСР. 

Йоханезбурзька Декларація зі сталого розвитку підтвердила рішучість 

учасників продовжувати шлях сталого розвитку. До Плану виконання рішень 

всесвітньої зустрічі, прийнятого на саміті, включений розділ щодо заходів з 

освіти і науки, де зазначається, що «для просування по шляху сталого розвитку 

абсолютно необхідна освіта» (п.116), та відмічається необхідність інтегрувати 

питання сталого розвитку у системи освіти на усіх її рівнях» (п. 121). На Саміті 

були схвалені рекомендації Генеральної Асамблеї ООН щодо проголошення 

Декади освіти задля сталого розвитку. Відтак, 20 грудня 2002 року було 

одноголосно прийнято резолюцію «Про Декаду ООН освіти в інтересах сталого 

розвитку», яка відбувалася протягом 2005 – 2014 років, з метою сприяння 

усвідомлення людством важливості такої освіти для подальшого розвитку.  

 У 2007 р. у м. Ахмедабаді (Індія) відбулася чергова 4-та Міжнародна 

конференція ЮНЕСКО-ЮНЕП з екологічної освіти (так звана «Тбілісі + 30»). 

Серед її цілей було створення «єдиних підстав для державних, недержавних 

організацій різних країн у галузі ОСР та екологічної освіти», «обмін досвідом, 

напрацюваннями, інформацією про існуючі та заплановані ініціативи у обох 

сферах». Проблеми ОСР стали домінуючим предметом дискусій на вказаному 

міжнародному форумі. 

 Всесвітня конференція з освіти в інтересах сталого розвитку, присвячена 

виконанню другої половини Декади ООН з ОСР, відбулася у квітні 2009 р. у м. 

Бонн (ФРН). У Боннській Декларації [42], прийнятій за підсумками 

конференції, було в чергове підкреслено нерозривний зв’язок усіх аспектів 

життя з навколишнім середовищем, єдність минулого, теперішнього і 
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майбутнього, узагальнено досвід усіх країн з ОСР та підтверджено намір 

вдосконалювати його. Зазначений документ містить заклик до дій як до 

розвинутих країн, так і до тих країн, що розвиваються, а також до міжнародних 

організацій, по здійсненню значних зусиль як на рівні державної політики так і 

на практичному рівні з наступних напрямків: 

–  заохочення вкладу ОСР в загальну освіту та в забезпечення якісної освіти; 

– підвищення рівня обізнаності громадськості та розуміння питань сталого 

розвитку та ОСР; 

– мобілізації достатніх ресурсів і фінансування на підтримку ОСР, зокрема за 

допомогою інтеграції ОСР в національну політику розвитку та бюджетні рамки; 

– переорієнтації систем освіти та підготовки на вирішення проблем сталого 

розвитку допомогою послідовної політики на національному та місцевому 

рівнях; 

– заохочення і посилення розвитку передових наукових знань, науково – 

дослідної роботи і нових знань в області ОСР шляхом залучення вищих 

навчальних закладів і дослідницьких мереж в ОСР, мобілізації основних 

функцій університетів: навчання, науково-дослідної роботи та залученості 

спільноти в справу зміцнення глобальних і місцевих знань про ОСР та інші 

напрямки (п. 15 Боннської Декларації). 

 Питання освіти знайшли своє місце і у підсумковому документі 

Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо + 20», «Майбутнє, якого ми 

прагнемо» (27 липня 2012 р., Ріо-де-Жанейро, Бразилія). В черговий раз тут 

було підтверджено необхідність пропаганди питань сталого управління 

природними ресурсами з метою їх збереження та поновлення (п.4), звертається 

увага на роль освіти дітей на шляху сталого розвитку (п.11), а також на 

важливість освіти і науки у вказаних сферах (п. 48). Крім цього, у спеціальному 

розділі «Освіта» у секторальній частині документу рекомендовано виконувати 

цілі Декади ООН з освіти задля сталого розвитку, а також продовжувати їх 

здійснення в наступний час. 

У цьому ж році відбулася ще одна значуща подія у галузі екологічної 
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освіти: конференція «Тбілісі + 35: Екологічна освіта задля сталого розвитку», 

проведена за партнерства ЮНЕСКО та ЮНЕП у Грузії 6 – 7 вересня 2012 року. 

Представники урядів 98 країн та організацій у заключному Комюніке виклали 

свої рекомендації з подальшого розвитку екологічної освіти. При цьому, 

визнаючи наявність прогресу у її розвитку, учасники конференції, тим не менш, 

відмітили її недостатність та нерівномірний розподіл (п. 6 Комюніке).  

У зазначений період відбулося значне посилення регіонального 

співробітництва у галузі ОСР, зокрема, у Європі, Азії та інших регіонах світу. 

Зокрема, екологічна освіта та ОСР стали важливим напрямком європейського 

екологічного співробітництва. У 2005 р. у м. Вільнюсі (Литва) на нараді 

представників міністерств охорони навколишнього середовища та міністерств 

освіти (17 – 18 березня 2005 р.) було прийнято «Стратегію Європейської 

економічної комісії ООН для освіти в інтересах сталого розвитку» [276] (далі – 

Стратегія ЄЕК ООН). Одним із перших кроків до розробки вказаної Стратегії 

ЄЕК ООН стала Заява міністрів навколишнього середовища країн ЄЕК ООН 

про освіту в інтересах сталого розвитку [87], яка була прийнята на 5-й 

Конференції “Навколишнє середовище для Європи”, яка відбулася саме у Києві 

21 – 23 травня 2003 року. 

 Першим із сформульованих у Стратегії ЄЕК ООН її завдань є 

забезпечення того, щоб механізми політики, нормативно-правова база та 

організаційні основи слугували опорою освіти задля сталого розвитку (п. 7). 

Цим додатково підкреслюється необхідність та важливість нормативно-

правового регулювання у галузі екологічної освіти, оскільки саме екологічна 

освіта є основою для освіти задля сталого розвитку. Стратегією ЄЕК ООН 

передбачено, що освіта задля сталого розвитку розширює концепцію 

екологічної освіти, яку, в свою чергу, потрібно розвивати та доповнювати в 

рамках комплексного підходу до цих питань (п.14).   

 Щодо правових аспектів зазначеної проблеми, то у п. 50 Стратегії ЄЕК 

ООН конкретизується, що законодавство має бути однією з опор освіти задля 

сталого розвитку, нарівні з політикою, навчальними планами тощо. Ключем для 
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досягнення цієї мети, як зазначено у Стратегії, могло б стати прийняття на всіх 

рівнях систем освіти основоположних документів з освіти задля сталого 

розвитку. Водночас, правові інструменти повинні бути адаптовані до 

конкретних умов кожної держави, яка їх застосовує, до наявного у ній 

законодавства (п. 43).  

План виконання країнами-учасницями Стратегії ЄЕК ООН окреслюється 

у «Вільнюських рамках здійснення Стратегії ЄЕК ООН для освіти в інтересах 

сталого розвитку» [51], прийнятих на Нараді високого рівня представників 

міністерств охорони навколишнього середовища та освіти (Вільнюс, 17-18 

березня 2005 року).  

Наступним прикладом регіонального співробітництва у галузі екологічної 

освіти є Асоціація держав Південно-Східної Азії (ASEAN), в межах якої, 

починаючи з 2000 року, приймаються п‘ятирічні плани з екологічної освіти. В 

даний час виконується прийнятий на зустрічі міністрів з навколишнього 

середовища країн АСЕАН у 2013 році «План дій АСЕАН в галузі екологічної 

освіти на 2014 – 2018 роки» [3]. Основним завданням зазначеного документу є 

його допомога у досягненні незабрудненого та екологізованого стану регіону 

АСЕАН, громадяни країн якого повинні стати екологічно грамотними, 

додержуватися екологічної етики, бажати і бути здатними забезпечити сталий 

розвиток регіону за допомогою екологічної освіти і громадських зусиль. 

Основними цілями зазначеного Плану дій є розвиток екологічної освіти у 

формальному та неформальному секторах, поєднання потенціалу інституційних 

та людських ресурсів у зазначеній сфері, а також створення еколого-освітньої 

мережі, співробітництва та комунікації. 

Прийняттю діючого Плану АСЕАН з екологічної освіти на 2014 – 2018 

роки передували «План АСЕАН в галузі екологічної освіти на 2000 – 2005 

роки» та «План АСЕАН з екологічної освіти на 2008 – 2012 роки: екологічна 

освіта задля сталого розвитку». Зазначені документи мали стати основою для 

спільних дій в галузі розробки і реалізації еколого-освітніх заходів у рамках 

регіону АСЕАН з метою підвищення якості управління у галузі навколишнього 
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середовища на основі засад сталого розвитку, сприяння повному ознайомленню 

жителів регіону з питаннями турботи про довкілля, полегшення переходу 

співтовариства АСЕАН до процвітаючого, гармонійного і екологічно стійкого 

розвитку регіону [2]. 

 Регіональне співробітництво у галузі екологічної освіти здійснюється і в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, країни якого стикаються зі значними 

проблемами: екологічними, політичними та економічними кризами, 

забрудненням довкілля, стихійними лихами, зміною клімату, проблемами 

гендерної нерівності та продовольчої безпеки тощо. Одним з елементів 

зкоординованої діяльності країн даного регіону, спрямованої на подолання 

екологічних проблем та досягнення сталого розвитку, також визнається освіта в 

інтересах сталого розвитку. Стратегічні напрямки дій країн зазначеного регіону 

у галузі екологічної освіти та освіти задля сталого розвитку відображені у 

кількох розроблених під егідою ЮНЕСКО регіональних документах, 

основними з яких є «Робочий документ: Азіатсько-Тихоокеанська регіональна 

стратегія освіти задля сталого розвитку» [17] та «Освіта задля сталого розвитку 

в русі: національні та субрегіональні ініціативи в Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні» [7]. 

Формування єдиної системи екологічної освіти та виховання у країнах 

Співдружності Незалежних Держав (далі – СНД) є одним з актуальних питань 

природоохоронного співробітництва у зазначеному регіоні. Відповідно до 

Угоди про взаємодію в галузі екології та охорони навколишнього середовища, 

укладеної 8 лютого 1992 року, одним з основних напрямків співробітництва 

сторін є запровадження заходів щодо розвитку екологічного виховання та 

освіти населення (ст. 2) [268]. Сприяти цьому процесу повинна Міждержавна 

екологічна Рада країн СНД, створена відповідно до положень зазначеної Угоди. 

Рішенням Ради глав урядів СНД від 25 листопада 2005 року статус базової 

організації держав-учасниць СНД з екологічної освіти наданий Установі освіти 

«Міжнародний державний екологічний університет імені А.Д. Сахарова» 

(Республіка Білорусь, місто Мінськ), а також затверджене «Положення про 
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базову організацію держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з 

екологічної освіти» [254].  

Екологічна освіта є також сферою активної міжнародної громадської 

діяльності. Зокрема, починаючи з 2003 року, кожні два роки Міжнародна 

спільнота з екологічної освіти (The WEEC International Environmental Education 

Network, далі – WEEC) організує Всесвітній конгрес з екологічної освіти. Ідея 

створення зазначеної організації зародилася на Саміті Землі в Ріо-де-Жанейро в 

1992 році, а перший конгрес з екологічної освіти відбувся під егідою ЮНЕП і 

ЮНЕСКО у 2003 році. Метою створення WEEC було систематичне проведення 

міжнародних конгресів з питань екологічної освіти задля сприяння дискусіям з 

ключових питань в зазначеній галузі, обміну думками, досвідом і 

пропозиціями, створення всесвітнього співтовариства досліджень і практики в 

галузі екологічної освіти та сталого розвитку [14]. 

7-й конгрес WEEC під гаслом «Екологічна освіта в містах і сільській 

місцевості: у пошуках більшої гармонії» проходив в м. Маракеш (Марокко) 9 – 

14 червня 2013 року і був присвячений, зокрема, питанням поширення та 

організаційного забезпечення екологічної освіти, розвитку «зеленої» освіти, 

питанням педагогіки та освітнього процесу, а також питанням досліджень у 

зазначеній сфері. 

Останній 8-й Міжнародний конгрес з екологічної освіти під гаслом 

«Планета та люди: як вони можуть розвиватися разом» відбувся в м. Гетеборг 

(Швеція) з 29 червня по 2 липня 2015 року на базі Університету м. Гетеборг, 

Технологічного університету Чалмерса та Центру з охорони навколишнього 

середовища та сталого розвитку [18]. На Конгресі розглядалися, зокрема, такі 

питання, як роль дітей у вирішенні глобальних проблем; значення екологічної 

освіти для скорочення масштабів бідності; навчання, яке сприятиме «зеленим» 

містам (озеленення міських територій, сприяння місцевій харчовій безпеці, 

здоров'ю та екологічному управлінню); аналіз концепцій екосистемного 

мислення, починаючи з зародження екологічної освіти у 60-х роках XX 

століття; питання екологічної психології, екологічної свідомості та еколого-
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відповідальної поведінки; оцінка стану освіти у галузі навколишнього 

середовища і сталого розвитку у школах за звітнй період; нові перспективи 

досліджень у галузі екологічної освіти та ОСР тощо [4]. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що у 2014 році закінчився термін 

Десятиліття (декади) освіти в інтересах сталого розвитку ООН. Підсумковим 

заходом Десятиліття стала Всесвітня конференція ЮНЕСКО з ОСР, що 

відбулася 10-12 листопада 2014 року в Айті-Нагої (Японія). Для участі в 

Конференції «Навчання сьогодні в інтересах сталого майбутнього» прибули 

близько тисячі чоловік з понад ста країн, у тому числі представники держав-

членів ЮНЕСКО, неурядових організацій, наукових кіл, приватного сектору, 

молоді, установ системи ООН. На закритті Конференції була прийнята Айті-

Нагойська Декларація, яка повинна стати важливим внеском у досягнення 

нових цілей сталого розвитку на період після 2015 року. В Айті-Нагої 

ЮНЕСКО виступила із закликом до зацікавлених сторін внести конкретний 

вклад в реалізацію схваленої Резолюцією ЮНЕСКО у 2013 році Глобальної 

програми дій ООН з освіти задля сталого розвитку [61], яка стала 

продовженням Десятиліття освіти в інтересах сталого розвитку ООН. 

Початковий етап Глобальної програми дій ООН з ОСР розрахований на 5 років. 

Зазначена програма покликана мобілізувати зусилля і розширити масштаби 

діяльності у сфері ОСР за такими пріоритетними напрямками: 1) політична 

підтримка; 2) інституційні підходи; 3) викладачі; 4) молодь; 5) місцеві громади.  

Дорожня карта здійснення Глобальної програми дій ООН з ОСР [70], 

затверджена ЮНЕСКО, деталізує зміст заходів, які рекомендовано вжити 

державам на виконання 5-ти основних пріоритетів Глобальної програми дій, та 

наводить конкретні прикладі, які можуть бути передбачені на національному, 

регіональному та локальному рівнях. Наприклад, по 1-му пріоритету 

«Політична підтримка» рекомендовано інтегрувати принципи ОСР у 

національну політику у галузі освіти. При цьому особливо відзначається 

відповідальність міністерств освіти за забезпечення готовності систем освіти 

відреагувати на проблеми, які виникають у сфері ОСР. Державам 
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запропоновано закріпити принципи ОСР в усіх освітніх програмах, а також у 

стандартах якості освіти. Наголошується на тому, що ОСР має стати системною 

складовою частиною усіх глобальних угод, а також дво- та багатостроннього 

співробітництва у галузі сталого розвитку. 

У 2015 році закінчився 3-й етап виконання Стратегії ЄЕК ООН з ОСР. 

Відповідно до Вільнюських рамок дій на даному етапі країни повинні були 

визначити пріоритети подальшої діяльності, необхідної для здійснення 

Стратегії, розглянути поточну політику, існуючі правові та оперативні рамки, 

механізми фінансування та заходи у галузі освіти; виявити існуючі перешкоди і 

та проблеми, а також передбачити коректувальні заходи з метою їх усунення; 

прийняти відповідні національні плани в якості основи і оперативного 

інструменту для здійснення Стратегії; розробити методи оцінки і показники 

здійснення ОСР, зокрема, параметри якості, та, загалом, домогтися істотного 

прогресу в здійсненні освіти в інтересах сталого розвитку. 

Україна, яка також стала на шлях розвитку ОСР, приймає участь у 

міжнародному співробітництві у зазначеній сфері. У листопаді 2014 року 

Україною до Комітету з екологічної політики Керівного комітету ЄЕК ООН з 

освіти в інтересах сталого розвитку було подано Звіт щодо виконання цілей 

Десятиріччя ООН з освіти задля сталого розвитку [171] (далі – Звіт), у якому за 

визначеними критеріями систематизовано інформацію щодо здійснення 

конкретних заходів у галузі запровадження ОСР в Україні у секторах 

формальної та неформальної освіти та громадської діяльності.  

Інформація, подана у Звіті, демонструє нерівномірний розподіл діяльності 

по реальному запровадженню ОСР в Україні між державним та недержавним 

секторами зі значною перевагою на користь останнього. Зокрема, відзначено 

відсутність єдиної державної політики у сфері ОСР, державного 

координуючого органу та національного плану зі здійснення ОСР, 

національних стандартів та екологічних критеріїв освітніх услуг, які існують 

лише у формі проектів. Відзначені суттєві проблеми з фінансуванням 

діяльності із запровадження ОСР, зокрема, реальне фінансування заходів, 
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передбачених у «Національному плані дій з охорони навколишнього 

природного середовища на 2011– 2015 роки» відбулося лише на 10 – 12% від 

запланованого. Регіональні програми з ОСР хоча і затверджені в кількох 

областях, але загалом по країні така діяльність є розрізненою і ніким не 

координується. 

Водночас, у Звіті відображені і позитивні зрушення щодо запровадження 

ОСР в Україні, серед яких, на нашу думку, слід відзначити створення 

Міжгалузевого координаційного центру з екологічної освіти для сталого 

розвитку, створення за ініціативою громадських та неурядових організацій 

Партнерської мережі з ОСР, затвердження галузевого стандарту України для 

проведення екологічної сертифікації освітніх установ за програмою «Зелений 

клас» – «СОУ ОЕМ 08.002.37.078 Освітні послуги («зелений клас»). Екологічні 

критерії», у якому передбачено розробку політики сталого розвитку в 

навчальних закладах. Загалом, по усім з передбачених у Звіті індикаторів 

Українською державою задекларовано стан початку або подальшого розвитку 

роботи, але ні по одному з індикаторів діяльність не є завершеною.  

Загалом, у зазначений період одним із пріоритетних напрямів розвитку 

міжнародного природоохоронного співробітництва стає освіта в інтересах 

сталого розвитку. Проблеми ОСР були та залишаються предметом обговорення 

на рівнях глав держав і урядів, міжнародних та міжурядових організацій та 

робочих груп, громадських організацій, асоціацій працівників освіти 

Таким чином, з початку здійснення міжнародної природоохоронної 

діяльності вона здійснює істотний вплив на формування державної політики 

України у галузі екологічної освіти та прийняття відповідного законодавства. 

Національне екологічне законодавство здебільшого розвивається в руслі 

принципів та норм міжнародного права навколишнього середовища, інколи 

випереджаючи, а інколи відстаючи від розвитку його ідей. В усякому випадку, 

ключові правові концепції, що складають основу вітчизняного еколого-

правового регулювання, виникли з міжнародного права. Підходи до охорони 

навколишнього природного середовища, що формуються у міжнародному 
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праві, здебільшого сприймаються як доктринальна основа для розробки 

національного законодавства.  Вважаємо, що багаторічний міжнародний досвід, 

напрацьований у цій галузі як на рівні ООН, ЮНЕСКО і ЮНЕП, так і в 

окремих регіонах та країнах світу може стати надзвичайно корисним для 

України на шляху реального здійснення екологізації освіти та реформування 

системи освіти в інтересах сталого розвитку. 

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що: 

1) В результаті довготривалої еволюції взаємодії людини та природи в 

сукупності з масивом наукових даних щодо негативних та небезпечних змін 

навколишнього природного середовища на початку XX-го століття почався 

розвиток активного міжнародного співробітництва в галузі екологічної освіти і 

виховання, в тому числі під егідою ООН та ЮНЕСКО. Результатом такої 

співпраці стало формування міжнародної концепції екологічної освіти та 

виховання. 

2) Протягом трьох етапів розвитку міжнародного співробітництва у галузі 

екологічної освіти поняття «екологічна освіта» трансформувалося з первинного 

поняття «освіта з питань охорони навколишнього середовища» до поняття 

«екологічна освіта» та, згодом, до поняття «освіта в інтересах сталого 

розвитку» (Education for Sustainable Development). Розвиток освіти в інтересах 

сталого розвитку є сьогодні окремим напрямком як міжнародного так і 

регіонального співробітництва, в тому числі – Європейського, та достатньо 

забезпечений на нормативному, організаційному та інституційному рівнях.  

3) Міжнародно-правові ідеї, концепції, доктрини у галузі екологічної 

освіти та освіти в інтересах сталого розвитку справляють безпосередній вплив 

на вітчизняне екологічне законодавство в частині закріплення основних 

правових засад екологічної освіти. Зокрема, в даний час одним з стратегічних 

напрямків державної екологічної політики  України є запровадження 

«екологічної освіти для сталого розвитку». 
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ВИСНОВКИ ДО I РОЗДІЛУ 

 

У I розділі проаналізовано екологічні, правові, філософські, теологічні та інші 

передумови, що обумовили значне зростання уваги до екологічної освіти у 

сучасному суспільстві. Досліджено науково-теоретичні та нормативно-правові 

підходи до визначення понять “освіта” та “екологічна освіта“. Доведено, що 

екологічна освіта є окремою сферою правового регулювання, сферою 

правовідносин та складається з інституційної підсистеми, навчально-виховного 

процесу, суб’єктивного та психологічного аспектів. 

Встановлено, що існує тісний взаємозв’язок екологічної освіти з освітою в 

інтересах сталого розвитку, яка є новим етапом розвитку екологічної освіти. 

Виявлено, що на рівні законодавчого закріплення стратегічних засад державної 

екологічної, а також освітньої політики в Україні заплановані розвиток екологічної 

освіти для сталого розвитку та екологізація освіти. 

 Здійснений аналіз міжнародно-правових передумов розвитку 

правовідносин у галузі екологічної освіти в Україні. Автором виділено та 

запропоновано загальну характеристику трьох історичних етапів міжнародної 

співпраці у галузі екологічної освіти у період, починаючи з 1913 року, коли 

була проведена Бернська конференція з міжнародної охорони природи, по 

даний час.  

 Протягом зазначених етапів міжнародного співробітництва у галузі 

екологічної освіти поняття «екологічна освіта» трансформувалося з первинного 

поняття «освіта з питань охорони навколишнього середовища» до поняття 

«екологічна освіта» та, згодом, до поняття «освіта в інтересах сталого 

розвитку» (Education for Sustainable Development). Розвиток освіти в інтересах 

сталого розвитку є сьогодні окремим напрямком як міжнародного так і 

регіонального співробітництва, 

 Встановлено, що питання екологічної освіти, культури та виховання 

відображені у більшості найважливіших міжнародно-правових документів у 

галузі охорони навколишнього природного середовища, а також, що значну 
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роль у розвитку екологічної освіти та освіти в інтересах сталого розвитку, 

зокрема, правових засад зазначеної сфер діяльності, відіграють такі міжнародні 

організації, як ООН, ЮНЕСКО та ЮНЕП. Зокрема, 2005–2014 роки були 

оголошені ООН Декадою освіти в інтересах сталого розвитку, продовженням 

якого на наступні роки стає Глобальна програма ООН з освіти в інтересах 

сталого розвитку. Екологічна освіта та освіта задля сталого розвитку є також 

важливим напрямком європейського екологічного співробітництва, одним з 

програмних документів якого є Стратегія Європейської економічної комісії 

ООН для освіти в інтересах сталого розвитку, прийнята у 2005 році. 

 Виявлено, що міжнародно-правові джерела здійснюють безпосередній 

вплив на розвиток в Україні екологічної освіти, зокрема, у контексті освіти в 

інтересах сталого розвитку – одного з пріоритетних напрямків діяльності 

міжнародного співтовариства, а також на формування відповідної державної 

політики у зазначених сферах відносин. 
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РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 

 НА ЕКОЛОГІЧНУ ОСВІТУ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ 

 

2.1. Право на екологічну освіту в системі екологічних прав громадян 

 

Право на одержання екологічної освіти є одним з екологічних прав 

громадян в Україні і закріплене в п. «ж» статті 9 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища».  

В українській юридичній науці на теоретико-правовому рівні питання 

щодо поняття екологічних прав громадян, їх системи досліджували наступні 

науковці: В.І. Андрейцев [26, с. 13], Г.В. Анісімова [28, с. 8-11], Г.І. Балюк [35, 

с. 21-23; 32, с. 24-79; ], С.Г. Грицкевич [65], Н.Р. Кобецька [107, с. 38-56], М.В. 

Краснова [127, с. 39-59; 277; 128, с. 197], К.В. Мєдвєдев [148], Ю.С. 

Шемшученко [75, с. 8-37] та інші вчені.  

          Значна увага приділяється еколого-правовою наукою дослідженню 

механізмів реалізації та забезпечення як інституту екологічних прав в цілому, 

так і окремих екологічних прав. Підкреслюється, що наукові дослідження 

питань змісту, особливостей, механізму реалізації і захисту зазначених прав є 

актуальним завданням юридичної науки,  оскільки суспільні відносини у сфері 

екологічних прав громадян недостатньо врегульовані чинним законодавством, 

комплексних  теоретичних досліджень бракує
 
[105]. 

Природно, що найбільша увага приділяється в дослідженнях 

конституційним екологічним правам громадян – на безпечне для життя і 

здоров'я довкілля (праву на екологічну безпеку), одержання екологічної 

інформації, використання природних ресурсів, а також іншим екологічним 

правам, об'єктами яких є життя та здоров'я громадян, безпечне довкілля, 

природні ресурси. 

Своє юридичне закріплення в Україні екологічні права отримали в 1991 

році з прийняттям Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», хоча на той час ні Конституція України, яка діяла, ні міжнародно-
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правові документи з прав людини не передбачали екологічних прав у системі 

прав людини і громадянина. Така прогресивна колізія у вітчизняному 

законодавстві була обумовлена необхідністю визначення цінності людини, 

захисту її життя і здоров'я та створення системи гарантій реалізації та захисту 

цих прав [125, с. 13].  

З приводу юридичного закріплення екологічних прав, ще в середині 70-х 

років XX ст. О.С. Колбасов писав про те, що «виникла необхідність поряд з 

традиційно існуючими і юридично оформленими правами людини – 

політичними, економічними, культурними – поставити питання про чітке 

визначення прав на сприятливі природні умови життя, праці та відпочинку 

людей» [108, с. 80-81]. 

               О.К. Голіченков однією серед існуючих проблем в галузі екологічного 

права, від вирішення яких буде залежати не тільки сучасне розуміння 

екологічного права і законодавства, але і їх подальший розвиток, вважає 

проблему законодавчого регулювання екологічних прав громадян, яке 

необхідно вдосконалювати, адже, «якщо закон не бачить громадянина з його 

правами і свободами, екологічними в тому числі, такий закон взагалі не має 

права на існування» [241, с. 108]. 

Екологічні права громадян України утворюють окрему групу прав в 

системі прав і свобод людини і громадянина в Україні, хоча не всі науковці при 

проведенні відповідних класифікацій основних конституційних прав виділяють 

ці права в окрему групу.  

Слід відмітити, що обґрунтований пакет міжнародних екологічних прав  

відсутній і по сьогодні. Хоча перспективи міжнародно-правового закріплення 

екологічних прав існують. Наприклад, перелік таких прав запропонований у 

Проекті Декларації принципів з прав людини і навколишнього природного 

середовища (“Draft principles on human rights and the environment”) [5], 

розробленої та запропонованої міжнародною групою експертів під 

керівництвом Ф. Ксентіні у представництві ООН у Женеві у 1994 році. Проект 

декларації є першим міжнародним документом, який цілком адресований 
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проблемі взаємозв'язку між правами людини і навколишнім середовищем. 

Зазначений документ демонструє, що принципи екологічних та основних прав 

людини включають право кожного на безпечне, здорове і екологічно 

сприятливе навколишнє середовище, чітко виділяючи екологічний спектр 

широкого діапазону прав людини [172]. Серед переліку прав і свобод людини в 

екологічній сфері вказаним документом передбачено також право «усіх людей 

на освіту в галузі навколишнього середовища і прав людини» («All persons have 

the right to environmental and human rights education») ( п. 17). 

Окремі науковці, при проведенні періодизації виникнення і розвитку 

екологічних прав людини в Україні і світі, зазначають, що з 1992 р. і по даний 

час триває 3-ий період – період формування та розвитку концепції сталого 

розвитку. Характерними ознаками даного період є подальший розвиток 

інституту екологічних прав громадян, якісно нові підходи до правового 

регулювання відносин у галузі навколишнього природного середовища, 

екологізація всіх галузей права та пріоритетність державної екологічної 

політики загалом та у галузі гарантування та захисту екологічних прав 

громадян, зокрема[148, с. 42-43]. 

Екологічні права займають особливе місце серед політичних, 

економічних, соціальних та інших фундаментальних прав людини, оскільки 

реалізація саме цих прав має безпосередній взаємозв'язок зі станом довкілля. 

Права людини, екологічно безпечне навколишнє середовище, сталий розвиток 

та мир взаємозалежні та невіддільні одне від одного. Наслідком усвідомлення 

людством такого взаємозв'язку стало виникнення і закріплення права людини 

на сприятливе навколишнє середовище, з чого і почалося формування системи 

екологічних прав громадян [121].  

Екологічні права громадян належать до основних, фундаментальних прав 

людини, тому що усі інші права не могли б існувати без права людини на 

життя, сприятливе навколишнє середовище. Існує думка, що екологічні права – 

це саме право на життя [241, с. 108], що підкреслює, на нашу думку, 

універсальний та всеохоплюючий характер зазначеного виду прав в правовій 
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системі. Питання про екологічні права індивіда вважається центральним у праві 

навколишнього природного середовища, оскільки послідовна реалізація 

основних екологічних прав має стати основою для поступового відновлення в 

нашій країні сприятливого навколишнього середовища та забезпечення 

нормальної життєдіяльності людини [64, с. 55]. 

З об'єктивної точки зору, екологічні права громадян є комплексною 

правовою категорією та складають правовий інститут, який формується в галузі 

екологічного права і законодавства [105, с. 4] та знаходиться у стані 

становлення і розвитку [22, с. 31; 105, с. 7]. Більшість дослідників системи 

екологічних прав дотримуються думки, що основою системи екологічних прав 

є право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, адже це загальнолюдське, 

абсолютне, фундаментальне  право, яке  забезпечує саме існування людини як 

соціально-біологічної істоти, тісно пов'язане з правом на життя, на охорону 

життя та здоров'я людини [22, с. 35; 105, с.9 ]. Також підкреслено, що в 

національній еколого-правовій науці пошуки повинні бути спрямовані на 

створення найдієвіших чинників гарантування екологічної безпеки [126]. 

Багатьма вченими підкреслюється особливий взаємозв’язок між правом 

на безпечне довкілля та іншими екологічними правами громадян. Так, 

зазначається, що на забезпечення екологічної безпеки, в кінцевому рахунку, 

спрямована вся система екологічних прав громадян, тобто вся сукупність 

юридичних можливостей і засобів, спрямованих на задоволення потреб людини 

у цій сфері [22, с. 35, 91]. Також висловлена думка, що усі інші екологічні права 

– похідні від права на екологічну безпеку і в процесі своєї реалізації сприяють 

забезпеченню цього права [124, с. 18].  

Інколи зазначають, що відображення у Конституції України екологічних 

проблем стосується, в першу чергу, закріплення екологічних прав людини 

[139]. Хоча зазначені права різноманітні за своїм характером і змістом, усі вони 

виражають ті відносини, які склалися між державою та громадянами, оскільки є 

конституційними правами. Більшість галузевих екологічних прав є 

відображенням, конкретизацією відповідних конституційних прав людини.  
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З'ясувати місце і роль права на одержання екологічної освіти в системі 

екологічних прав допоможе класифікація екологічних прав, яка проводиться з 

врахуванням наявності в суспільстві різних сфер діяльності, якісно різних за 

змістом суспільних відносин. Сукупність екологічних прав громадян має бути 

внутрішньо узгодженою системою, яка охопить своїм впливом всі сфери життя 

і діяльності людини – соціальну, економічну, політичну, і сприятиме розвитку її 

індивідуальних фізичних та духовних якостей. Останні дослідження в галузі 

екологічного права доводять, що саме таким вимогам і відповідає існуюча 

система екологічних прав громадян, оскільки вони за видом регульованих ними 

інтересів або сфер діяльності можуть мати характер громадянських, тобто 

особистих, а також політичних, культурних, соціальних, економічних прав, усі 

з яких тією чи іншою мірою закріплені Конституцією [125, с. 13].  

  Зокрема, рівень екологічної культури, духовності, моралі та освіти дозво-

ляють забезпечити ті екологічні права, які М.В. Красновою віднесені до групи 

культурних[125, с. 13]. Інші автори також поділяють екологічні права на 

громадянські (особисті), політичні, культурні, соціальні та економічні, при 

чому право на одержання екологічної освіти також віднесене до групи 

культурних екологічних прав, оскільки «культурні права дозволяють 

забезпечувати підвищення рівня екологічної культури» [65].  

Таким чином, як правило, при класифікації екологічних прав за сферами 

суспільного життя право на одержання екологічної освіти відноситься 

дослідниками до групи культурних прав. З цього приводу хочемо зазначити, що 

традиційні погляди щодо місця конституційного права на освіту в групі саме 

культурних прав не є безспірними, оскільки існують погляди щодо належності 

права на освіту до групи соціальних або соціально-економічних прав громадян.  

Право на екологічну освіту займає особливе місце в системі екологічних 

прав, оскільки його реалізація безпосередньо не спрямована на використання 

природних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища чи 

забезпечення екологічної безпеки. Зазначене право впливає на ці найважливіші 

відносини непрямо, опосередковано, через формування системи екологічних 
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знань, екологічних свідомості, мислення та культури людини. Предметом 

грунтовного дослідження особливостей та форм реалізації права на одержання 

екологічної освіти в наукових працях ще не було, хоча в окремих 

дисертаційних дослідженнях питанням екологічної освіти приділялася певна 

увага. Здебільшого відзначаються необхідність поліпшення, посилення 

екологічної освіти, її важливості з точки зору, по-перше, необхідності 

зростання екологічної культури та виховання всього населення, а по-друге – 

професійної підготовки фахівців у цій сфері.  

Вдосконалення правових засад екологічної, в тому числі, еколого-

правової освіти, розширення можливостей для реалізації права громадян на 

отримання такої освіти створить передумови для підвищення ефективності 

правового механізму у сфері екологічних відносин загалом, що є на сьогодні 

глобальним екологічним інтересом, інтересом кожної людини, суспільства та 

держави.  

Саме екологічний інтерес лежить в основі забезпечення екологічно 

безпечної життєдіяльності суспільства, держави [167]. Початковим, вихідним 

моментом екологічних інтересів і потреб звичайної людини є можливість 

користуватись незабрудненим довкіллям, проживати в екологічно безпечному 

середовищі, одержувати чисті продукти, достовірну інформацію про них, 

відшкодування шкоди заподіяної екологічними правопорушеннями [64]. На 

задоволення екологічних інтересів, в першу чергу, спрямовані екологічні права 

та свободи людини і громадянина. Усвідомлення і врахування пріоритетності 

екологічних інтересів повинні стати орієнтирами діяльності органів державної 

влади у сфері екології [125, с. 20].  

А.І. Екімов, аналізуючи проблему співвідношення суб'єктивних прав і 

інтересів, відмічає, що суб'єктивні права, які закріплюються законодавцем, без 

сумніву є відображенням інтересів держави, а також, що задовольняючи саме 

свої інтереси держава закріплює ті чи інші суб'єктивні права [300, с. 77]. Тому, 

найбільш вагомі екологічні інтереси знайшли своє вираження у вигляді 

законодавчо закріплених екологічних прав. 
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Але держава не лише надає громадянам права, але й створює умови, за 

яких вони могли б їх реалізувати за своїм бажанням, скористатися ними, інакше 

надання цих прав втратило б своє значення. Як відомо, суб'єктивне право - це 

можливість поведінки (можливість діяти), яка надана суб'єкту нормою права і 

охороняється законом, державою. Визнавши право на одержання екологічної 

освіти, держава зробила крок до реального створення системи загальної 

комплексної обов'язкової освіти і підтвердила намір побудувати таку систему. 

Адже кожне право своєю зворотною стороною повинно мати відповідний 

обов'язок, інакше воно було б тільки побажанням, добрим наміром. Хоча у 

юридичній літературі визнається можливість існування прав, в реалізації яких 

держава може бути не заінтересована [300, с. 79]. 

Юридичне закріплення, утвердження права громадян на одержання 

екологічної освіти в якості суб'єктивного права в Україні вивело на новий 

рівень відносини у цій сфері, адже цим держава у відповідності з інтересами 

усього суспільства і кожної людини взяла на себе зобов'язання забезпечити це 

право, створити умови для надання можливості кожному це право реалізувати.  

Право на екологічну освіту, як нами зазначалося раніше, базується на 

конституційному праві на освіту. Формальну екологічну освіту громадянин 

може одержати у навчальних закладах при реалізації свого конституційного 

права на освіту
2
. Водночас, в еколого-правовій літературі зазначається, що 

праву на екологічну освіту властиві певні особливості, порівняно з загальним 

правом на освіту, і їх дослідження є актуальним завданням юридичної науки.  

Суттєві відмінності в механізмі реалізації окремих видів суб'єктивних 

прав, в тому числі і екологічних, зумовлені їх характером і змістом. В.В. 

Копєйчиков при дослідженні особливостей реалізації суб'єктивних прав вказує, 

що основна причина відмінностей в механізмі реалізації певних суб'єктивних 

прав криється в об'єкті управлінських дій по реалізації прав громадян, що 
                                                 
2
 Неформальна екологічна освіта, коли екологічні знання надаються в інших 

формах, ніж навчання у закладах системи освіти – у лекторіях, клубах, 

засобами масової інформації, установах природно-заповідного фонду тощо, не 

безпосереднім об'єктом даного дослідження. 
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пов'язано з правильним визначенням співвідношення інтересів суспільства і 

окремої особистості, з розпорядженням матеріальними цінностями та їх 

передачею суб'єкту права, з питаннями діяльності тих чи інших державних 

організацій – їх штатним складом, компетентністю тощо [115, с. 18-19]. Ці 

фактори і пояснюють причини диференційованого підходу до визначення 

механізму реалізації кожного виду суб'єктивних прав.  

Водночас, відмінності в механізмі реалізації мають місце і в межах 

одного і того ж виду суб'єктивних прав [115, с. 18-19]. Це, безумовно, 

стосується і такого виду прав громадян, як екологічні, зокрема, й права на 

одержання екологічної освіти, механізм реалізації якого залежить від рівня 

обраного закладу освіти (у випадку формальної екологічної освіти), форми 

навчання та інших умов. В літературі висловлені різні думки з приводу даного 

питання. Наприклад, механізм реалізації права на освіту пов'язують як із 

обраним громадянином видом навчання [115, с. 19], так і з кількістю начальних 

закладів та спеціальностей, за якими готують фахівців [174, с. 28]. Більш 

детально питання реалізації даного права та відповідних правовідносин будуть 

розглянуті в наступних підрозділах. 

Слід відмітити, що питанням, пов'язаним з реалізацією права на освіту, 

його змістом, визначенням його місця в системі основних прав людини і 

громадянина, значна увага приділялася радянськими вченими [68; 256; 168; 72]. 

Серед науковців не існує єдиної думки щодо віднесення права на освіту до тієї 

або іншої групи конституційних прав громадян. Як відомо, загальновизнаним 

та найбільш розробленим серед існуючих підходів до класифікації 

конституційних прав і свобод є той, за яким їх поділяють на групи за сферами 

життєдіяльності індивіда згідно з критерієм однорідності матеріального змісту 

прав, свобод і обов'язків та однотипності норм, що їх закріплюють, або іншими 

словами - за їх соціальним призначенням [111, с. 200;  112, с. 127; 280, с. 541; 

165, с. 272]. За такою класифікацією основні права і свободи поділяють, як 

правило, на 5 груп: громадянські (особисті), політичні, соціальні, економічні, 

культурні. У відповідності з існуючими традиціями найчастіше за такою 
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класифікацією конституційне право на освіту відноситься до групи культурних 

(культурно-духовних) прав [158, 38; 111, с. 278; 112, с. 142] .  

При чому окремі автори при віднесенні права на освіту до групи 

культурних прав одночасно характеризують його як таке, що відноситься і до 

соціальної сфери, оскільки змістом основних соціальних прав є можливості 

користуватися соціальними благами і у сфері освіти [111, с. 275]. В свою чергу, 

існують погляди, за якими право на освіту прямо відноситься до групи 

соціальних або соціально-економічних прав [267, с. 201; 62, с. 14-15], або 

характеризується як таке, що має відношення насамперед до соціальної сфери 

суспільного життя. Відмічається, що результатом реалізації права на освіту є 

підвищення соціальної активності людини, а також вказується на тісний зв'язок 

права на освіту і права на працю, чим підкреслюється значення права на освіту 

саме для соціальної сфери [168, с. 10-12].  

Дійсно, отримання освіти не є суто культурним або духовним благом, 

воно тісно пов'язано з соціальним існуванням людини, адже, крім оволодіння 

знаннями, всебічного і гармонійного розвитку, здібностей і талантів 

особистості, отримання освіти дає можливість отримати професію, наукову та 

практичну підготовку, стати фахівцем різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.  

В свою чергу, ті дослідники, які відносять право на освіту до культурних 

(духовних) прав, виходять з того, що ці права є мірою духовності, яку гарантує 

особі держава, це можливості доступу до духовних здобутків народу і всього 

людства, їх засвоєння та використання [165, с. 274; 158, с. 38; 111, с. 278], 

впливає на духовно-культурні відносини та обумовлює незалежність і 

самостійність формування духовного світу особистості [280, с. 542].  

Традиційний поділ конституційних прав на 5 груп, як і межа, яка 

проводиться між групами прав і свобод, та віднесення прав і свобод до тієї чи 

іншої групи мають досить умовний характер. Ось чому деякі права можна 

віднести до декількох груп одночасно [112, с. 127; 165, с. 272]. Тим більше, що 

класифікація є теоретичною конструкцією, яка дозволяє поєднати явища за їх 

загальними ознаками для зручності дослідження. Досить часто зустрічаються і 
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об'єднуючі групи класифікації – соціально-політичні, соціально-економічні 

права [169, с. 42]. Концепція існування самостійної групи соціально-

культурних прав знайшла своє місце в загальній теорії права [256, с. 20]. Право 

на освіту вважається своєрідним ядром даної групи прав, до якої деякі автори 

також відносять право на працю, відпочинок, соціальне забезпечення і 

житло[281, с. 148]. 

Деякі положення Закону України «Про освіту» дають нам підстави для 

віднесення права на освіту одночасно до декількох груп прав і свобод, так, ст. 4 

зазначеного Закону визнає освіту пріоритетною сферою соціально-

економічного, духовного і культурного розвитку суспільства, а преамбула 

зазначеного закону проголошує, що метою освіти є всебічний розвиток людини 

як особистості, розвиток її розумових і фізичних здібностей, формування 

громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 

інтелектуального, культурного потенціалу народу і забезпечення народного 

господарства кваліфікованими фахівцями. Існуюча система освіти має 

забезпечити не тільки духовний і культурний розвиток людини, а й фізичне 

вдосконалення, трудову підготовку, професійне самовизначення, екологічне 

виховання, здобуття професії, фундаментальну наукову, професійну і 

практичну підготовку, що встановлено відповідними статтями Закону України 

«Про освіту», які визначають основний зміст і призначення існуючих рівнів 

освіти. 

Як відомо, усі конституційні права тісно взаємопов'язані і взаємозалежні 

між собою. Реалізація одних конституційних прав і свобод може слугувати 

підставою для реалізації інших. Ці положення стосуються і права на освіту, 

оскільки воно є однією з необхідних умов всебічного розвитку особистості, а 

його відзначною особливістю є взаємозв'язок з іншими конституційними 

правами [168, с. 12]. В зв'язку з цим можна зробити висновок, що право на 

освіту має своє особливе призначення серед інших прав. Право на освіту – це 

найважливіша і необхідна передумова для здійснення багатьох інших 

конституційних прав. Право на освіту впливає на інші конституційні права 
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громадян, адже активне здійснення права на працю, права на участь в 

управлінні державними справами, на підприємницьку діяльність, 

інформаційних прав (так званих прав четвертого покоління) та багатьох інших 

зумовлює необхідність постійного підвищення освітнього рівня у відповідності 

з вимогами суспільного розвитку. Наявність певного рівня освіти у суб'єктів 

реалізації та забезпечення, гарантування прав громадян може значно підвищити 

ефективність реалізації права, досягнення кінцевої мети, задоволення 

відповідних інтересів. З урахуванням вказаного можна зробити висновок, що 

право на освіту є універсальним, завдяки своєму забезпечувальному характеру і 

впливу на реалізацію інших конституційних прав людини і громадянина, що 

найбільш повно і об'єктивно відображає місце права на освіту в системі 

конституційних прав людини і громадянина. 

Інколи наявність відповідної освіти є законодавчо визначеною умовою 

для реалізації певних прав. В таких випадках наявність відповідної освіти 

набуває значення юридичного факту для виникнення відповідних 

правовідносин. 

З врахуванням наведених вище підходів щодо універсальності та 

гарантуючого впливу конституційного права на освіту для реалізації інших 

прав, можна зробити висновок і про специфічну роль права на екологічну 

освіту. Так, Шемшученко Ю.С. відносить освіту та культуру до ідеологічних  

гарантій  реалізації усіх екологічних прав [183, с. 25]. На початку 90-х років XX 

століття С. О. Боголюбовим і О. С. Колбасовим зазначалося, що однією із 

складових гарантування права на «належне навколишнє середовище» є 

отримання громадянами права на екологічну освіту та виховання [41, с. 27-28]. 

Це підтвердується висновком про те, що «всі екологічні права походять від 

права на екологічну безпеку і в процесі своєї реалізації забезпечують його» 

[124, с. 18]. Також в еколого-правовій літературі екологічна освіта та виховання 

вважається однією із форм реалізації права участі громадян  в розробці та 

здійсненні екологічних заходів [22, с. 43].  

Крім того, зазначається, що екологічна освіта безпосередньо впливає на 
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забезпечення права на екологічну інформацію [124, с. 45]. Право на екологічну 

освіту дійсно тісно пов'язане з правом на одержання екологічної інформації, 

адже «освіта, культура, духовність не можуть існувати без інформації, яка 

опосередковує знання, одержані внаслідок повідомлення відповідних 

відомостей про явища, предмети, діяльність» [124, с. 46-47]. На нашу думку, 

право на екологічну освіту та право на екологічну інформацію є найбільш 

наближеними за своїм змістом у системі екологічних прав громадян. Тим 

елементом структури, який обумовлює таку спорідненість, є об’єкт зазначених 

прав – екологічна інформація та, відповідно, систематизовані екологічні знання. 

Адже екологічні знання є специфічним, «кваліфікованим» видом екологічної 

інформації. В цьому контексті право на екологічну освіту можна визнати 

окремою, специфічною формою реалізації права на екологічну інформацію. 

Але, водночас, і право на екологічну інформацію можна розглядати в якості 

елементу або правомочності в межах суб’єктивного права на екологічну освіту, 

оскільки, будь-яка навчальна інформація екологічного характеру 

стосуватиметься  стану навколишнього природного середовища чи його 

об'єктів, джерел, факторів, матеріалів, речовин, фізичних факторів, які 

впливають на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, 

екологічних прогнозів, планів, програм, державної екологічної політики, 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища або інших 

даних, які за своєю правовою природою є екологічною інформацією і 

закріплені, як такі, у статті 25 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища». Щодо співвідношення об’єктів зазначених прав буде 

вірним, на нашу думку, твердження, що будь-яке екологічне знання є 

екологічною інформацією, але не будь-яка екологічна інформація є екологічним 

знанням. 

Відмітимо, що процедура реалізації зазначених суб’єктивних екологічних 

прав, коло зобов’язаних суб’єктів,  правові підстави та форми їх здійснення 

містять істотні відмінності, які є юридичними критеріями для їх розмежування 

зазначених прав та правовідносин, у яких здійснюється їх безпосередня 
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реалізація.  

Отже, істотною ознакою права на екологічну освіту, яка обумовлює його 

особливе місце в системі екологічних прав громадян, є його здатність бути 

передумовою, гарантією для реалізації інших екологічних прав громадян. 

Даний висновок підтверджується теоретико-правовими положеннями про те, 

що будь-яка норма може розглядатися не лише як об'єкт гарантування, а як 

гарантія інших правових норм [124, с. 16]. Більшість екологічних прав, як і 

право на одержання екологічної освіти, обумовлюють та впливають на 

реалізацію один одного.  

Відмітимо також, що право на екологічну освіту, зважаючи на 

особливості свого змісту, має «подвійну правову прописку» і належить не 

тільки до системи екологічних прав громадян. Зазначене право, є на наше 

переконання, одним з елементів конституційного права на освіту громадян, як 

складної (комплексної) правової категорії, що включає в себе сукупність 

правомочностей громадян у галузі освіти. Право на екологічну освіту 

знаходиться в тісному взаємозв’язку із елементами конституційного права на 

освіту – правами на дошкільну, загальну середню, позашкільну, професійно-

технічну та вищу освіту – та є однією з правомочностей, що складають кожного 

з цих прав. 

 ідсумовуючи викладене, можна зазначити, що: 

 1. Суб’єктивне право громадян на екологічну освіту, будучи одним з 

екологічних прав громадян, закріплених екологічним законодавством, є, 

водночас, елементом конституційного права громадян на освіту, як складного 

правового утворення, що обумовлює міжгалузеву правову природу 

досліджуваного права. Право на екологічну освіту є однією з правомочностей, 

що складають зміст, відповідно, права на дошкільну, загальну середню, 

позашкільну, професійно-технічну та вищу освіту громадян. 

 2. Особливе місце права на екологічну освіту в системі екологічних прав 

обумовлено тим, що безпосередня його реалізація не спрямована на 

використання природних ресурсів, охорону навколишнього природного 
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середовища чи забезпечення екологічної безпеки. Вплив права на екологічну 

освіту на стан довкілля здійснюється, непрямо, опосередковано, через 

формування екологічної свідомості, мислення, компетентності, культури осіб, 

які проявляються у їхній подальшій діяльності. 

 3. Суб’єктивне право на екологічну освіту  громадян – це гарантована 

державою  можливість одержати мінімально необхідний обсяг екологічних 

знань, вмінь та навичок, відповідно до освітніх стандартів, в усіх навчальних 

закладах системи освіти незалежно від їх типу, рівня та форми власності. 

 4. Право на екологічну освіту взаємопов’язано з іншими екологічними 

правами громадян і може розглядатися у якості гарантії або умови більш 

ефективної реалізації деяких інших екологічних прав, зокрема таких: 

 – на участь в розробці та здійсненні заходів охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального і комплексного використання 

природних ресурсів;  

 – на участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проектів 

нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і 

реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього 

природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в 

прийнятті рішень з цих питань;  

 – участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу 

запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях 

розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів; 

 – на проведення громадської екологічної експертизи та інших. 

 Крім цього, реалізація права на екологічну освіту може бути гарантією 

додержання громадянами своїх конституційних та інших екологічних 

обов’язків. 

 5. У системі екологічних прав громадян найбільш спорідненими за 

змістом є право на екологічну освіту та право на екологічну інформацію. Тим 

елементом структури, який обумовлює таку спорідненість, є об’єкт зазначених 
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прав – екологічна інформація та екологічні знання. Право на екологічну освіту 

може розглядатися у якості окремої, специфічної форми реалізації права на 

екологічну інформацію, та, водночас, і право на екологічну інформацію є 

елементом або правомочністю в межах суб’єктивного права на екологічну 

освіту. Проте процедура реалізації зазначених прав, коло зобов’язаних 

суб’єктів, правові підстави, форми та юридичні наслідки їх здійснення містять 

істотні відмінності та є юридичними критеріями їх розмежування. 

 6. Екологічні права людини і громадянина, в тому числі, і право на 

екологічну освіту, повинні бути закріплені на міжнародно-правовому рівні. 

Формою такого закріплення може бути  міжнародний пакт про екологічні права 

людини і громадянина. Перелік основних екологічних прав громадян, в тому 

числі, права на освіту в галузі навколишнього середовища, був запропонований 

у Проекті Декларації принципів з прав людини і навколишнього природного 

середовища («Draft principles on human rights and the environment»), 

підготовленою міжнародною групою експертів під керівництвом Ф. Ксентіні у 

представництві ООН у Женеві у 1994 році.  

 

2.2. Аналіз правовідносин в сфері реалізації права  

на екологічну освіту громадян в Україні 

 У загальній теорії права є прийнятим розуміння суб'єктивного права як 

міри дозволеної поведінки особи, можливості діяти певним чином та 

користуватися певним соціальним благом економічного, політичного або 

духовного характеру. Користування певним соціальним благом у відповідних 

правовідносинах становить позитивний зміст суб'єктивного права.  

В еколого-правовій літературі відмічалося, що стосовно того чи іншого 

екологічного права громадяни наділені спеціальними повноваженнями [105]. 

Реалізація окремих екологічних прав, в тому числі і права на екологічну освіту, 

характеризується певними особливостями в залежності від змісту права, 

основних правомочностей його суб'єктів, кола об'єктів. Тому, актуальним 

завданням науки є з'ясування кола правовідносин, які виникають при реалізації 
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права на екологічну освіту,  а також суб’єктів, змісту, об’єктів реалізації даного 

права.  

Слід зазначити, що для позначення процесів реалізації права, як 

об'єктивного так і суб'єктивного, в  юридичній літературі в однаковій мірі 

застосовуються поняття «реалізація права» та «здійснення» права. Так, Л.Н. 

Завадська спеціально обумовлює застосування нею понять «реалізація», 

«правореалізація» та «здійснення» як тотожних [84, с. 86]. 

Під реалізацією суб'єктивних прав громадян у теоретико-правовій 

літературі розуміють регламентоване нормами права здійснення процесу, яке 

забезпечує кожному громадянину ті блага, які лежать в основі належних йому 

суб'єктивних прав, а також захист цих прав від будь-яких посягань. Водночас 

підкреслюється, що реалізація прав і свобод – це не лише конкретне 

закріплення за громадянином точно окресленого і цілком конкретного 

суб'єктивного права, а й сама матеріалізація цього права, дійсне отримання 

громадянином блага, яке складає зміст даного права [136, с. 45]. В.В. 

Копєйчиков під реалізацією суб'єктивного права розуміє сукупність різних дій, 

певний процес, в результаті якого громадяни, які володіють конкретним 

суб'єктивним правом, отримують реальні, різні за характером бажані 

результати (соціальні блага, цінності, задоволення інтересів) [115, с. 13].  М.В. 

Вітрук виділяє три основні стадії здійснення суб'єктивного права: 1) стадію 

загального стану, 2) стадію володіння, 3) стадію реалізації [52, с. 50] та 

зазначає, що розуміння під суб'єктивними правами не усіх прав, що закріплені 

нормами об'єктивного права, а лише таких, що набуті і реалізуються 

громадянами за наявності юридичних фактів, тобто зведення їх до 

правомочностей громадян у правовідносинах, – це звужене розуміння 

суб'єктивних прав [52, с. 19]. Таке звужене розуміння суперечить юридичній 

природі конституційних прав людини і громадянина, яким є право на освіту, 

особливістю механізма реалізації яких є те, що норми, які закріплюють ці права 

і свободи, є нормами прямої дії і діють безпосередньо, навіть  без їх 

конкретизації в галузевому законодавстві [136, с. 106; 110, с. 77-78]. Таким 
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чином, в широкому розумінні реалізація суб'єктивного права може бути 

представлена через стадії, до яких входять закріплення права, володіння ним і 

його матеріалізація, як дійсне отримання певного блага. Для кожного виду 

суб'єктивних прав процес прояву цих стадій є різним і деякі стадії можуть 

співпадати [52, с. 48-49].   

Таке розмежування стадій реалізації прав має теоретичне і практичне 

значення  для з'ясування типу правовідносин, в яких реалізується кожна з 

стадій (загальних (конституційних) або конкретних правовідносин), їх 

структури, встановлення підстав виникнення, зміни та припинення (юридичних 

фактів або складів), суб'єктного складу, їх змісту (прав та обов'язків сторін) та 

відповідних гарантій. 

Відмінності в механізмі реалізації можуть мати місце і в межах одного й 

того ж виду суб'єктивних екологічних прав,
 

 що вимагає максимальної 

конкретизації, визначення механізму та стадій реалізації кожного суб'єктивного 

права [115, с. 19]
 
Як вже зазначалося раніше, право громадян на екологічну 

освіту хоча належить до екологічних прав громадян, проте генетично пов’язане 

з конституційним правом на освіту громадян в Україні, або, як зазначають 

окремі автори, «базується» на загальному праві на освіту [106, с. 144]. 

В свою чергу, освітня діяльність, як і будь-який вид соціальної діяльності, 

характеризується такими компонентами, як мета, суб'єкт, об'єкт, засоби і 

методи, результативність. Внаслідок регулювання  зазначеної діяльності 

правовими нормами виникають правовідносини в галузі освіти. Система 

освітніх правовідносин є складною та може бути диференційована з точки зору 

стадій реалізації суб’єктивного права, галузевої приналежності відповідних 

правових норм, освітніх рівнів та типів навчальних закладів так і по інших 

критеріям.  

 В результаті закріплення у Конституції основних прав і свобод, зокрема, і 

права на освіту, виникають специфічні правовідносини загального характеру 

типу «держава – громадянин»,  в  яких держава виступає суб'єктом певних 

зобов'язань по відношенню до громадян.  Конституційна норма, яка закріплює 
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право на освіту, зобов'язує державні органи створити реальні умови для 

здійснення громадянами даного права, адже держава прагне не лише надати 

права громадянам, але й створює умови за яких громадяни могли б реалізувати 

їх за своїм бажанням. З моменту проголошення (закріплення) у Конституції 

України права на освіту, виникає стадія загального стану існування 

зазначеного суб’єктивного права для його суб’єктів. Зокрема, М. В. Вітрук 

розуміє зміст даної стадії як «можливість при зазначених в об'єктивному праві 

умовах (юридичних фактах) набути суб'єктивне право на конкретний об'єкт 

(благо)».  

Зазначені загальнотеоретичні положення відповідають і галузевим 

дослідженням реалізації права на освіту громадян. Зокрема, висловлена думка, 

що реалізація конституційного права на освіту здійснюється на двох правових 

рівнях – як в загальних конституційних правовідносинах, так і в конкретних, 

тобто галузевих правовідносинах, які виникають «на фоні конституційних», 

доповнюючи та розвиваючи останні [256, с. 23-24; 71, с. 35].  

Основними правовими характеристиками стадії загального стану права 

на освіту є, на нашу думку,  наступні: 

 1) юридичною підставою виникнення даного суб'єктивного права  є 

норма Конституції України, яка закріплює (встановлює) право на освіту; 

 2) воно виникає у кожної особи незалежно від громадянства: у громадян 

України, осіб без громадянства, іноземних громадян, які знаходяться на 

території України на законних підставах; 

 3) держава в особі її органів є зобов'язаним суб'єктом щодо створення 

реальних умов та можливостей для здійснення даного права, в першу чергу 

шляхом створення системи різноманітних навчальних закладів та забезпечення 

їх функціонування. 

Фактично на даній стадії держава зобов’язана створити систему 

різноманітних гарантій забезпечення подальшої безперешкодної реалізації 

визначеними законодавством особами суб’єктивних прав, які їм належать.  

Як вже зазначалося, реалізація права на екологічну освіту громадян в 
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Україні здійснюється в межах конституційного права на освіту у конкретних 

(галузевих) правовідносинах з відповідним навчальним закладом. 

Проаналізуємо види правовідносини, у яких відбувається безпосередня 

реалізація прав громадян у галузі освіти, а саме відносини, що виникають з 

приводу навчання у навчальних закладах освітньої системи України.  

Так, в залежності від місця у структурі освіти в Україні, закріпленої ст. 29 

Закону України «Про освіту», правовідносини в галузі освіти є 

правовідносинами у галузі, відповідно дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти (відносинами формальної 

освіти).  

За змістом зазначені правовідносини є регулятивними, а за ступенем 

визначеності сторін – відносними, оскільки вони завжди виникають між 

визначеним колом осіб. Також це складні правовідносини, оскільки кожна з 

сторін має декілька правомочностей та кореспондуючих їм обов’язків. 

Правовідносини, які виникають з приводу навчання, є строковими, термін їх 

тривалості залежить від різних факторів, і в першу чергу, від нормативного 

строку навчання за певним освітнім рівнем, встановленим законодавством. 

Водночас, такі відносини можуть бути припинені достроково (наприклад, у разі 

припинення навчання, відрахування за різними підставами) або, навпаки, 

продовжені (академічна відпустка, повторне навчання тощо).  

Проте термін реалізації права на екологічну освіту може відрізнятися від 

нормативного терміну навчання у відповідному навчальному закладі. Такими є 

випадки, коли фактичний період одержання такої освіти не охоплює увесь 

термін навчання, адже екологічна підготовка може здійснюватися  лише на 

протязі певного періоду навчання у навчальному закладі – наприклад, одного 

чи кількох курсів або семестрів, у вищих навчальних закладах, коли 

викладаються  відповідні екологічні дисципліни.  

Підставами виникнення, зміни та припинення правовідносин у галузі 

освіти є юридичні факти, а також юридичні склади, під якими розуміють 

сукупність юридичних фактів, необхідних та достатніх для настання 
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передбачених законом юридичних наслідків [123, с. 92]. Зокрема, такими 

юридичними фактами та складами є процедури вступу або поновлення у 

навчальному закладі, переведення з одного закладу в інший, з однієї форми 

навчання, спеціальності, напряму підготовки або спеціалізації на інші, 

відрахування з навчального закладу. Порядок і умови вступу, переведень, 

поновлення на навчання встановлюються законодавством та локальними 

актами навчальних закладів.  

Відмітимо, що юридичним фактом, який обумовлює можливість 

реалізації права на екологічну освіту у навчальних правовідносинах, є 

запровадження у навчальний процес відповідних спеціальностей, спеціалізацій, 

напрямів підготовки або екологічних дисциплін (предметів, курсів, уроків, тем 

занять тощо) в залежності від типу та рівня навчального закладу та рівня 

освітньої системи. Форма, зміст і обсяг екологічної підготовки у навчальних 

закладах можуть вводитися як в інваріантній так і у варіативній частинах 

навчального процесу у відповідності із стандартами освіти, навчальними 

планами, різноманітними освітніми програмами.  

Підтвердженням факту отримання екологічної освіти можуть бути як 

документи про освіту державного зразка – атестати та дипломи, видані в 

результаті державної атестації, так і інші документи, наприклад академічні 

довідки, які видаються у разі дострокового відрахування  з навчального закладу 

з різних причин,  з вказанням  вивчених навчальних предметів екологічного 

профілю, кількості годин та результатів навчання за цими предметами.   

Правовідносини, які виникають з приводу навчання громадян в 

навчальних закладах, також можуть бути диференційовані в залежності від кола 

учасників (суб‘єктів) на такі: 

1) відносини між учнем та педагогічними (науково-педагогічними) 

працівниками, які в юридичній літературі називають педагогічними (або 

навчально-виховними) відносинами [71, с. 34; 258, с. 123]; 

2) управлінські відносини між особами, які навчаються, та адміністрацією 

начального закладу; 
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3) похідні від навчально-виховних правовідносини, які є до них 

супутніми – по матеріальному забезпеченню, соціальному захисту, 

працевлаштуванню; 

4) правовідносини між навчальними закладами та третіми особами – 

батьками, або особами, що їх замінюють, з іншими юридичними особами та 

відповідними органами управління [258, с. 125-126].  

Питання галузевої належності правовідносин, які складаються з приводу 

навчання, залишається на сьогодні дискусійним. Зокрема, у дослідженнях 

радянського періоду усі відносини, які складаються в межах навчально-

виховних закладів, переважно вважалися адміністративно-правовими 

(управлінськими). До таких відносин включали відносини, в яких учні 

здійснюють свою основну діяльність по навчанню [266, с. 9], відносини між 

студентом та  кафедрою вищого навчального закладу в особі її викладача [40, с. 

97], а також між студентом та факультетом вищого навчального закладу [83, с. 

90-91]. В той же час, поряд з існуванням державних, адміністративних, 

цивільних, трудових було визнано існування окремої групи особливих 

правовідносин, які складають ядро усієї системи відносин в галузі освіти, – так 

званих навчально-виховних або педагогічних правовідносин. 

Наприклад, Г.А. Сапаргалієв та Е.Б. Баянов серед правовідносин, що 

складаються в рамках навчально-виховних закладів виділяли навчально-виховні 

(які опосередковують навчання та виховання) та похідні від них правовідносини 

(які складаються з приводу користування студентами кабінетами, бібліотеками, 

лабораторіями та іншими підрозділами навчального закладу, забезпечення 

гуртожитками, матеріального забезпечення - стипендіями, допомогами тощо) 

[258, с. 123-126].  Серед навчально-виховних відносин, в свою чергу, виділяли 

управлінські відносини між адміністрацією та особами, що навчаються, та 

педагогічні – відносини між педагогами та особами, що навчаються. 

 Г.О. Дорохова також виділяє в структурі зазначених правовідносин  

педагогічно-правові відносини, які вважає генетично пов’язаними з 

адміністративно-правовими, дуже тісно з ними переплетеними, проте все ж 
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такими, що відрізняються від останніх [72, с.11-13]. Педагогічно-правові та 

адміністративно-правові відносини визнаються переважаючими, головними 

структурними елементами системи правовідносин в галузі освіти [72, с. 14].   

На наш погляд, слід погодитися із науковими пропозиціями щодо 

виділення у структурі освітянських правовідносин особливого виду навчально-

виховних (або педагогічних) відносин. Коло суспільних відносин, які входять 

до навчально–виховних, охоплюється, на нашу думку, формами навчального 

процесу, передбаченими відповідним галузевим законодавством. Наприклад, у 

галузі вищої освіти це форми освітнього процесу, які встановлені статтею 50 

Закону України «Про вищу освіту» – навчальні заняття, самостійна робота, 

практична підготовка та контрольні заходи. Зазначені відносини є 

центральними у системі освітніх правовідносин, які виникають з приводу 

одержання особами освіти відповідного освітньог рівня, і саме у цих 

відносинах здійснюється безпосередня реалізація права громадян на одержання 

екологічної освіти. 

Навчально-педагогічні правовідносини, як і будь-які інші суспільні 

відносини, що врегульовані нормами права,  мають свою структуру, 

елементами якої є суб’єкти, об’єкти та зміст таких відносин.  

Суб'єктами (сторонами) навчально-виховних правовідносин є навчальні 

заклади, педагогічні або науково-педагогічні працівники та особи, що 

навчаються. Тристоронній характер вважається характерною особливістю 

досліджуваних правовідносин, оскільки власне навчально-педагогічні 

відносини, що зв'язують педагога і учня, можуть виникати тільки за участю 

загальноосвітнього закладу [285]. 

Отже, учасниками навчально-виховних правовідносин можуть бути 

фізичні та юридичні особи, за якими держава визнає здатність бути носіями 

суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, в галузі освіти, наділяючи їх 

відповідною правосуб’єктністю. 

У статті 53 Конституції України, у якій закріплено право на освіту, 

використовується термін “кожний”, тобто суб'єктами цього права в Україні є 
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усі особи, незалежно від громадянства. Для громадян України закріплюється 

додаткова конституційна гарантія здійснення права на освіту – безоплатність її 

отримання в державних і комунальних навчальних закладах, в тому числі, на 

конкурсній основі, в залежності від рівня освіти. 

Закон України «Про освіту» у статті 3 конкретизує конституційні 

положення встановлюючи, що громадяни України мають право на безкоштовну 

освіту в усіх державних  навчальних  закладах  незалежно  від  статі, раси, 

національності, соціального і майнового стану, роду та  характеру занять, 

світоглядних переконань, належності до  партій,  ставлення до релігії, 

віросповідання, стану здоров'я,  місця  проживання  та інших обставин, а 

іноземці та особи без  громадянства  здобувають  освіту в навчальних закладах 

України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. 

Особливістю досліджуваних правовідносин є те, що правоздатність і 

дієздатність особи, що навчається, належать тільки особисто їй, але не 

законним представникам: ніхто не може здобути освіту (вчитися) замість 

когось. Особи, які навчаються, тільки особисто можуть здійснити права і 

обов'язки у галузі навчального процесу та несуть відповідальність за 

дисциплінарні проступки і невиконання навчальної програми. Законний 

представник може представляти суб'єкта тільки у відносинах, які 

супроводжують і забезпечують освітній процес (наприклад, в питаннях оплати 

навчання, переведення батьками своєї дитини з однієї школи в іншу і т.п.). 

Батьки (законні представники) не можуть засвоювати освітні програми замість 

своїх дітей. Ст. 60 Закону України «Про освіту» надає батькам неповнолітніх 

дітей тільки право на вибір навчального закладу для неповнолітніх дітей; право 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних 

закладів; право звертатися до державних органів управління освітою з питань 

навчання, виховання дітей; право захищати у відповідних державних органах і 

суді законні інтереси своїх дітей.   

Повнолітні громадяни як суб’єкти освітянських відносин мають 

одночасно і освітню і цивільну право- і дієздатність в повному обсязі. Це 
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означає, що надані права суб'єкти реалізують тільки власними діями, які не 

можуть бути виконані іншими особами, у тому числі, батьками (законними 

представниками). Особа, що не може або не бажає вивчити певну обов’язкову 

навчальну дисципліну, підготувати кваліфікаційну роботу, пройти підсумкову 

атестацію, не має правових підстав передоручити виконання цих своїх 

обов'язків іншим особам. 

Відзначимо, що зміст правосуб’єктності особи у освітянських 

правовідносинах може істотно відрізнятися в залежності від рівня освіти. В 

різному віці виникає правоздатність осіб по навчанню на різних рівнях освіти. 

Наприклад, можливість вчитися у дошкільних навчальних закладах виникає 

майже з народження, адже Закон України «Про дошкільну освіту» у ст. 4  

передбачає, що дошкільний вік починається з періоду немовляти і закінчується 

віком 6 (7) років. Водночас для інших рівнів освіти вікові обмеження – як щодо 

мінімального так і максимального віку набуття відповідної освіти – не 

встановлені чинним законодавством. Це означає, що загальна правосуб’єктність 

в галузі освіти виникає у особи з народження і припиняється зі смертю. Даний 

висновок характеризує одночасно і можливість одержати екологічну освіту, яка 

не обмежується віком особи та існує протягом життя. 

 У чинному законодавстві України відсутні приписи щодо право- та 

дієздатності громадян в галузі освіти, зокрема, щодо їх виникнення та 

припинення, можливих підстав та порядку їх обмеження, що є, на нашу думку, 

однією з прогалин у правовому механізмі конституційного права на освіту, 

одним з елементів якого є право на екологічну освіту. Відзначимо також, що 

освітянська правосуб’єктність та сукупність прав і обов'язків у цій галузі 

складають, разом з іншими елементами, зміст галузевого правового статусу 

громадянина у галузі освіти, який застосовується в даному випадку у широкому 

розумінні зазначеного поняття з точки зору теоретико-правової науки [261, с. 

379]. Право на екологічну освіту є, на нашу думку, невід’ємним елементом 

освітньо-правового статусу людини та громадянина в Україні. 

Навчальні заклади усіх форм власності, типів та рівнів акредитації 
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освітньої системи України мають спеціальну правосуб'єктність, яка, відповідно, 

обумовлює їх спеціальний правовий статус, реалізація якого здійснюється в 

освітній та науковій сферах з метою забезпечення умов для одержання особами, 

які навчаються, освіти певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів. 

Отже навчальний заклад є суб'єктом, який створюється з метою забезпечення 

реалізації конституційного права громадян на одержання освіти, що 

відбувається у відповідних правовідносинах. За результатами процедур 

ліцензування, атестації, акредитації Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи управління 

освітою у межах своїх повноважень надають навчальним закладам незалежно 

від форм власності ліцензії право здійснення освітньої діяльності відповідно до 

державних вимог із встановленням за певними освітніми або освітньо-

кваліфікаційними рівнями обсягів підготовки, які відповідають кадровому, 

науково-методичному та матеріально-технічному забезпеченню, вносять їх до 

державного реєстру навчальних закладів.  

Як відомо, однією з ознак правосуб'єктності юридичної особи теорія 

права називає  цільове призначення її створення, у відповідності з яким 

юридична особа діє у певній сфері Визначальними для встановлення 

особливостей правосуб'єктності та правового статусу навчального закладу, як 

юридичної особи, можуть бути визначені законодавством мета, завдання та 

напрями його діяльності. Наприклад, одним з основних завдань вищих 

навчальних закладів, відповідно до статті 26 чинного Закону Україну «Про 

вищу освіту», є екологічне виховання, що означає екологізацію змісту 

правосуб’єктності вищих навчальних закладів в Україні, та є істотною ознакою 

змін у соціальному призначенні вищих навчальних закладів у суспільстві. 

Існують передумови для закріплення у законодавстві аналогічних 

положень для інших типів навчальних закладів в Україні. Зокрема, 

Міністерством освіти і науки України розроблено «Проект Заходів щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» 

[245], прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26 
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березня 2015 р., у якому передбачено внесення змін до ст. 22 Закону України 

«Про професійно-технічну освіту» щодо доповнення основних повноважень та 

напрямів діяльності професійно-технічного навчального закладу положеннями 

щодо «формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання». Зазначеним проектом передбачено також внесення відповідних 

змін і доповнень до ст. 5 Закону України «Про загальну середню освіту». Проте 

в другому випадку положення щодо «формування особистості шляхом 

патріотичного, правового, екологічного виховання», запропоновано закріпити 

серед завдань загальної середньої освіти, а не завдань навчальних закладів. 

Причини подібної непослідовності не є зрозумілими.  

 Неабиякий інтерес з правової точки зору представляє питання визначення 

об’єкту відносин, які виникають у галузі екологічної освіти, тому основну 

увагу при аналізі зазначених відносин, вважаємо приділити саме його 

виявленню. Адже саме об’єкт суб’єктивного права дає відповідь на запитання 

«право на що?» надано законодавством суб’єкту. Як зазначив А.П. Дудін, 

«юридичні норми встановлюють права й обов’язки суб’єктів правовідносин  не 

«взагалі», а стосовно до певного об’єкта, з приводу якого виникає те чи інше 

правовідношення» [73, с. 65]. Саме у об’єкті найбільш яскраво проявляється, на 

наш погляд, специфіка відносин в галузі екологічної освіти.   

Як відомо, в загальній теорії права об’єктами правовідносин визнаються 

речі, інші матеріальні та нематеріальні блага, дії, результати дій, на які 

направлена діяльність суб’єктів у процесі здійснення ними суб’єктивних прав 

та юридичних обов’язків; ці об’єкти передбачені нормами права і з’єднують 

суб’єктів у правовідношення. Об’єкт правовідносин повинен бути закріплений 

у такій якості на нормативно-правовому рівні. 

Питання об’єктів освітянських правовідносин не є достатньо 

дослідженим на науково-доктринальному рівні. В зв’язку з цим, слід зазначити, 

що визначальним аспектом суб’єктивного права на освіту здебільшого 

визнається «можливість одержання  знання (або певної суми знань), «доступ до 

знань», «вдосконалення знань», «оволодіння знаннями» тощо. Наприклад, сама 
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сутність конституційного права на освіту розуміється в «отриманні певних сум 

знань», а щодо професійної підготовки (в т.ч. у вищому навчальному закладі) - 

«суми знань, кількісний та якісний аспекти яких різні, залежать від галузі 

господарства, майбутньої спеціальності» [69, с. 26-27]. Саме із екологічним 

знанням пов’язується і поняття «екологічна освіта», що продемонстровано у 

підрозділі 1.1. дисертації.  

Отже, передача певного обсягу знань є тим, з приводу  чого здійснюється  

діяльність осіб, що навчаються (учні, студенти, курсанти, слухачі), а також 

навчальних закладів, їх структурних підрозділів, науково-педагогічних 

працівників. Зазначене вище дає нам підстави для висновків, що саме знання, 

як результат процесу наукового пізнання, є тим, на що спрямовані дії суб’єктів 

освітянських правовідносин, тим, що «з’єднує суб’єктів прав та обов’язків у 

відношення», тобто є об’єктом навчально-виховних правовідносин. Згідно з 

існуючими класифікаціями об’єктів правовідносин такий об’єкт може бути 

віднесений, на наш погляд, до результатів дій (поведінки)  суб’єктів [73, с. 282]. 

Одним із підходів до визначення поняття «знання», як філософської 

категорії,  є його  розуміння як результату процесу пізнання [257, с. 21-34], як 

«перевіреного практикою і підтвердженого логікою результату пізнання 

дійсності, її правильного відображення в мисленні людини» [37, с. 60], а не 

лише як системи певної навчальної інформації. Системність та обґрунтованість 

наукового знання – ще одна суттєва ознака, що відрізняє наукове знання від 

продуктів буденної пізнавальної активності людей [49, с. 369]. Це означає, що 

екологічні знання, як елемент свідомості студентів та об’єкт правовідносин, 

повинні відповідати критеріям науковості, тобто бути за своєю природою 

науковим знанням. 

В чому ж полягає відмінність між «науковим» та ненауковим знанням», 

на підставі яких критеріїв проводиться розмежування, або демаркація між цими 

видами знання? Як відомо, науку розглядають як триєдність: 1) особливого 

знання, 2) особливої діяльності та 3) особливої форми соціальної організації 

цієї діяльності [249, с. 8]. Основними відмінностями наукового знання від 
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результатів буденного пізнання філософська наука називає системність, 

обгрунтованість, істинність, яка доведена специфічними засобами, можливість 

використання аукових знань в якості засобу подальшого видобутку нових 

знань[49, с. 368-369].  

Онтологію науки складають «наука переднього краю», «тверде ядро 

науки» та «історія науки»[94, с. 95-98], тому наукове знання знаходиться в 

постійному динамічному процесі розвитку, коли, з одного боку, здійснюється 

накоплення істини, а з другого – виникає масив знання, який відноситься вже 

до історії науки. Вихід для розуміння цього протиріччя полягає у розумінні 

науки як «онтологічно багатосегментної, раціонально-багатоскладної 

структури, не позбавленої відступів від ідеалізуючих її розумінь». В результаті 

якісь елементи переднього краю науки трансформуються в елементи твердого 

ядра, а інші – стають елементами історії науки [94, с. 102-103]. При чому, 

вважається, що конфлікт між наукою переднього краю і твердим ядром 

завершується тоді, коли новації, будучи компонентом науки переднього краю, 

трансформуються в тверде ядро - попадають до фундаментального 

теоретичного курсу науки, після чого починається реінтерпретація змісту науки 

на базі нових цінностей [94, с. 112]. 

З вищезазначеного випливає, що критерій «науковості» знання можна 

розуміти  звужено – як його істинність, достовірність, обгрунтованість, 

несуперечливість тощо, та широко – як наявність в науці поряд з власне 

«науковим» також і «ненаукового» знання, яке відноситься до сегментів історії  

та переднього краю даної науки. Згідно з «Концепцією екологічної освіти 

України» формування саме фундаментальних екологічних знань визначено 

основною  метою екологічної освіти.   

Таким чином, екологічні знання, які є об’єктом правовідносин в галузі 

формальної освіти, повинні бути охарактеризовані з точки зори їх природи, як 

наукові, тобто такі, які вироблені відповідними галузями наук (екології, 

біології, права та інших) в процесі пізнання дійсності. Вони повинні бути 

науковими як у вузькому так і в широкому розумінні, тобто включати крім 
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базисних знань також елементи історії екологічних наук, та науки переднього 

краю - нових досліджень, теорій, концепцій, ідей, поглядів, доктрин, мати 

прогностичний характер, що надзвичайно актуальним для сфери, що нами 

досліджується.   

Сучасна філософська наука пропонує концепцію «екологічної 

деонтології», призначенням якої, зокрема, є:  

 – чітке окреслення місця та ролі екологічного знання на сучасному етапі 

цивілізаційного розвитку,  

 – формування стійкої системи знань про сутність екологічної етики та 

екологічної культури людини ХХІ сторіччя; 

 – визнання екологічного імперативу елементом особистої культури, 

базою для подальшого формування екологічної та гуманістичної свідомості 

людини в добу глобальних криз;  

 – на базі наявних здобутків наукових досліджень здійснювати корекцію 

освітніх та виховних програм на всіх рівнях освіти, а також поширення 

екологізованої  інформації [143]. 

У Концепції екологічної освіти в Україні зазначено, що зміст екологічної 

освіти передбачає розробку системи наукових знань (уявлень, понять, 

закономірностей), які відображають філософські, природничо-наукові, правові 

й морально-етичні, соціально-економічні, технічні й військові аспекти 

екологічної освіти». Базовими складовими частинами екологічних знань, 

відповідно до Концепції екологічної освіти, мають бути сучасні уявлення про 

біосферу та її структурні одиниці, екосистеми, їх біотичну структуру, генетичні 

типи, принципи класифікації; живу речовину та її роль в біосферних процесах; 

закономірності кругообігів речовин, енергії та інформації; систему «людина – 

суспільство – біосфера – космос»; основні види антропогенного впливу на 

компоненти довкілля та їх негативні наслідки; основні глобальні, державні і 

регіональні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення; економічні, 

законодавчі та нормативно-правові принципи раціонального 

природокористування; основи державної та регіональної екологічної політики 
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тощо. 

Поняття екологічного знання як об’єкту правовідносин у галузі освіти 

вимагає, на нашу думку, подальших досліджень юридичних ознак та правових 

форм зазначеного явища. Зокрема, однією з важливих ознак екологічних знань 

є встановлені законодавством вимоги щодо їх джерел, а також форм їх 

об’єктивації, якими, зокрема, можуть бути стандарти освіти, навчально-

методична документація, навчальні плани та робочі програми, а також 

підручники, посібники та інші навчальні видання, затверджені у визначеному 

законодавством порядку.  

Проте визнання самих лише знань об’єктом даних відносин не є 

достатнім та не розкриває сутності, мети, завдань, соціального призначення 

такого явища як екологічна освіта в сучасному світі. Сьогодні акцент робиться 

на тому, що екологічна освіта повинні не тільки дати обсяг відповідної 

інформації, а навчити діяти, сформувати екологічне мислення, екологічну 

компетентність, можливість приймати рішення без нанесення шкоди довкіллю. 

Зокрема, відповідно до «Концепції екологічної освіти України» знання, як 

складова екологічної освіти, повинні включати не тільки пізнавальні, а й 

діяльні компоненти навчання, тобто бути не лише «знаннями» в їх вузькому 

розумінні (як певний обсяг систематизованої інформації), а й визначати 

внутрішню культуру людини, її готовність до активної, свідомої діяльності. 

Також у Концепції зазначено: «Зміст екологічної освіти повинен бути 

спрямований на формування особистості з екологічною світоглядною 

установкою на дотримання норм екологічно грамотної поведінки і виконання 

практичних дій щодо захисту власного здоров'я і навколишнього природного 

середовища». 

Сучасні дослідження доводять, що «паралельно з розвитком екологічного 

знання як специфічної діяльності, орієнтованої на виробництво об’єктивного 

знання та адекватне відображення сутності зв’язків і відносин у системі 

“людина – природа”, формується і відповідний йому тип мислення – 

екологічне, яке набуває статусу однієї із форм людської свідомості» [143]. Крім 
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того, запропоновано поняття «екологічної компетентності», під яким 

розуміється цілісне особистісне утворення, обумовлене ціннісними 

орієнтаціями людини, яке з'являється в результаті його діяльності в 

навколишньому середовищі у відповідності з природними закономірностями та 

соціально відповідальної поведінки, яка сприяє самореалізації людини в усіх 

сферах буття без порушення рівноваги в системі «природа – суспільство» [20]. 

Отже, об’єкт даних відносин є складним та включає в себе два рівні – 

безпосередній та непрямий (загальний) об’єкти. До безпосереднього об’єкту, 

крім певної кількості екологічних знань, слід віднести, на нашу думку, також 

екологічну свідомість, мислення та культуру відповідних суб’єктів, які повинні 

бути сформовані в результаті навчання. 

 Непрямим (загальним) об’єктом відносин з екологічної освіти, яка в 

сучасному світі визнана одним з ефективних природоохоронних засобів, слід 

визнати, на наш погляд, кінцеву мету всієї природоохоронної діяльності: 

екологічно безпечний стан довкілля, ефективне та раціональне використання 

природних ресурсів, збережене навколишнє природне середовище, а також 

сталий розвиток суспільства. 

Таким чином, суб’єктивне право громадян на екологічну освіту 

безпосередньо реалізується в правовідносинах, які виникають в галузі освіти. 

Основним елементом системи зазначених правовідносин, у яких безпосередньо 

реалізується зазначене право, є навчально-виховні (або педагогічні) 

правовідносини, які мають визначену структуру, є відносними, регулятивними, 

багатосторонніми, складними відносинами. Їх суб'єкти – навчальний заклад, 

педагогічні та науково-педагогічні працівники, особи, що навчаються – 

пов'язані між собою комплексом кореспондуючих прав та обов'язків, які 

підпорядковані загальній меті цих відносин – одержанню особою екологічної 

освіти у відповідності з стандартами освіти. Строк дії цих правовідносин 

обумовлений строком нормативного терміну навчання за певним освітньо-

кваліфікаційним рівнем. Безпосереднім об'єктом таких відносин є сукупність 

систематизованих наукових фундаментальних екологічних знань, вмінь та 
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навичок, які повинні бути сформовані в процесі навчання, та складають зміст 

освіти певного напряму, освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня або 

ступеня, а також високий рівень екологічної свідомості, культури та мислення, 

спрямовані на усвідомлену еколого-відповідальну діяльність в навколишньому 

середовищі. Непрямим (загальним) об’єктом зазначених відносин є еколого-

безпечний, сталий розвиток людства, збереження навколишнього природного 

середовища та ефективне використання природних ресурсів в інтересах 

нинішнього та майбутніх поколінь. 

Потрібно також зазначити, що виділення спеціального об’єкту 

правовідносин у галузі екологічної освіти не заперечує одночасної належності 

зазначеного об’єкту до загальних правовідносин з реалізації конституційного 

права на освіту, в межах якого реалізується досліджуване нами право. На наше 

переконання, екологічні знання, екологічна свідомість, культура та мислення є 

частиною об’єкта конституційного права на освіту людини і громадянна в 

Україні. 

З приводу галузевої належності або «правової прописки» норм, які 

регулюють право громадян на екологічну освіту, зазначимо, що дане питання 

залишається, на сьогодні, дискусійним. Із врахуванням традиційних поглядів на 

правове регулювання сфери освіти, що існують у вітчизняній правовій 

доктрині, можна зробити висновок про належність даних відносин та 

відповідних правових норм, до галузей адміністративного, а також 

екологічного права.   

В зв’язку із зазначеним хотілося б відмітити, що саме яскрава специфіка 

навчально-виховних (педагогічних) правовідносин дала підстави для 

постановки у юридичній науці питання про формування окремої галузі 

«освітянського права». Однією з перших науковців, хто висловив думку про 

можливість визнання самостійною галуззю «освітянського права», у 1985 році 

була Г.О. Дорохова. На відміну від СРСР, термін «освітянське право» у той час 

вже широко використовувався у інших соціалістичних країнах. Проте, на той 

час, було запропоновано розглядати ці норми, як особливу структурну частину 
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адміністративного права, з метою стимулювання спеціалізації у дослідженні 

цих відносин та подальшого розвитку наукової теорії [72, с. 42-43].  

У 1988 році колективом авторів знов було поставлено питання про «нову 

галузь права, яку можна було б назвати педагогічним правом» [67, с. 7]. Автори 

зазначили: «багатоманітність структурно організованих форм, що регулюють 

відносини в галузі народної освіти, дозволяє визнати існування нової галузі – 

педагогічного права. Його норми регулюють педагогічні відносини по 

навчанню та вихованню, в рамках яких здійснюється безпосередній 

педагогічний вплив, спрямований  на передачу та засвоєння знань, навичок, 

поглядів, правил поведінки, які є ядром системи суспільних відносин у галузі 

народної освіти» [67, с. 8].  

В наш час прискорений розвиток освітянської галузі та відповідного 

законодавства, поява нових, невідомих радянському законодавству інститутів, 

зумовили повернення до наукових дискусій щодо характеру та галузевої 

належності норм, які регулюють зазначену сферу відносин. Питання 

формування освітянського права є предметом широких дискусій як в Україні 

так і в інших пострадянських країнах. Деякими вченими підтримані висловлені 

раніше гіпотези щодо існування самостійної галузі освітянського права. 

Наявність самостійного методу та предмету регулювання характеризує цей 

предмет як «особливий вид відносин, які виникають та існують у такій 

специфічній галузі соціального буття як освітня галузь, яка спрямована на 

формування людини як особистості…, вони мають свою логіку, закономірності 

та потребують спеціального нормативно-правового регулювання» [278, с. 57]. 

Зазначається, що такі відносини складають ядро власного предмету 

освітянського права, розуміння якого лише як комплексної галузі законодавства 

є недостатнім [63, с. 156].   

У вітчизняній юридичній науці галузь освіти вважається однією з галузей 

законодавства [298, с. 4], або частиною адміністративного законодавства [114, 

с. 39-40. Питання формування самостійної галузі освітянського (освітнього) 

права в правовій системі України залишається дискусійним, а існуючі наукові 
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погляди варіюються від категоричного заперечення такої галузі до її 

безспірного визнання. Наприклад, зазначається, що підстави для виокремлення 

в системі права галузі освітянського права існують, а таке виокремлення 

позитивно впливатиме на подальший розвиток зазначеної галузі, кодифікацію 

освітянського законодавства та сприятиме правовому забезпеченню 

пріоритетності освіти в Україні [129]. Також одним з аргументів на користь 

визнання освітянського права, є думка, що універсальні критерії розподілу 

норм права на галузі та інститути, до яких, зокрема, відносяться предмет і 

метод правового регулювання, вже не витримують випробування сьогоденням, 

є формалізованими та заважають розвитку науки. Натомість пропонується 

третій критерій розподілу норм та галузей права – «гуманітарне право», до 

складу якого і повинно включатися освітнє право [27]. 

Не ставлячи перед собою задачу обґрунтувати в даному дослідженні 

існування в правовій системі України такої самостійної галузі права, як 

освітянське право, все ж зазначимо, що, на наш погляд, об’єктивні передумови 

для таких висновків існують. Одним з основних факторів подальших 

досліджень у цьому напрямку є існування в системі освіти особливого виду 

навчальних –педагогічних, навчально-педагогічних – правовідносин, які за 

своїми ознаками суттєво відрізняются від адміністративних, цивільних чи 

трудових відносин, до яких найчастіше відносять правовідносини, що 

виникають у галузі освіти. Тому, актуальним завданням юридичної науки є, на 

наш погляд, подальші дослідження в напрямку розвитку «автономії» 

освітянського права, враховуючи те, що «власні рамки і форми, що 

відповідають змісту», створюють можливість для розвитку права, ліквідації 

прогалин, консолідації розрізнених однорідних норм в межах єдиних 

інститутів, повного і всебічного статусу основних учасників правовідносин» 

[72, с. 42].  

Посилення наукових дослідження зазначених проблем матимуть важливе 

значення як для подальшого вдосконалення правових засад екологічної освіти, 

так і реформування відносин у галузі освіти в Україні в цілому. Українська 
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держава задекларувала наміри здійснити екологізацію, модернізацію освіти та 

розвиток екологічної освіти в інтересах сталого розвитку. Ці пріоритети 

державної політики у відповідних сферах повинні спричинити 

«переформатування» усієї освітньої системи України. Зазначена діяльність 

матиме забезпечувальний характер відносно права громадян на екологічну 

освіту, а також, з правової точки зору, може розглядатися у якості особливого 

виду правовідносин, аналіз яких буде здійснено в наступному підрозділі даної 

роботи. 

Підсумовуючи викладене, можна зазначити наступне: 

1) Право громадян на екологічну освіту безпосередньо реалізується в 

правовідносинах, які виникають в галузі освіти, які є навчально-виховними 

(педагогічними), відносними, регулятивними, трьохсторонніми, складними 

відносинами, які можна також диференціювати на відносини у галузі 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої 

освіти (відносини формальної освіти). Суб'єктами (сторонами) навчально-

виховних правовідносин є навчальні заклади, педагогічні або науково-

педагогічні працівники та особи, що навчаються.  

2) Юридичним фактом, який обумовлює можливість реалізації права на 

екологічну освіту у освітянських правовідносинах, є факт запровадження у 

навчальний процес конкретного навчального закладу відповідних 

спеціальностей, спеціалізацій, напрямів підготовки або екологічних дисциплін 

(предметів, курсів, уроків, тем занять) як в інваріантній так і у варіативній 

частинах навчального процесу у відповідності із законодавством, стандартами 

освіти, навчальними планами, освітніми програмами.  

3) Суб'єктами права на екологічну в Україні є фізичні особи, незалежно 

від їх статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та 

характеру занять, світоглядних переконань,  стану здоров'я,  місця  проживання, 

громадянства та інших обставин. Правосуб’єктність в галузі освіти, в тому 

числі, можливість своїми діями реалізувати право на екологічну освіту, не 

обмежується віком: виникає у особи з народження і припиняється зі смертю. 
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Характерною ознакою освітянської право- та  дієздатності є особистий 

характер: ніхто не може здобути освіту замість когось, а законні представники 

можуть представляти суб'єкта тільки у супутніх відносинах.  

4) Суб’єктивне право на екологічну освіту є елементом еколого-правового 

статусу, а також освітньо-правового статусу людини та громадянина в Україні. 

       5) Об’єкт правовідносин, у яких реалізується право на екологічну освіту, є 

складним:  

  – безпосереднім об’єктом є певна сукупність систематизованих, 

достовірних екологічних знань наукового характеру, а також екологічна 

свідомість, екологічне мислення та особиста екологічна культура, які повинні 

бути сформовані в результаті навчання; 

 – опосередкованим (загальним) об’єктом є еколого-безпечний стан 

довкілля, ефективне та раціональне використання природних ресурсів, 

збережене навколишнє природне середовище, а також сталий розвиток 

суспільства.  

 6) Невід’ємним елементом екологічного знання, як об’єкта права на 

екологічну освіту є еколого-правові знання. Зазначений складний об’єкт є 

одночасно об’єктом конституційного права на освіту людини і громадянина в 

Україні. 

7) Існують об’єктивні передумови для подальших досліджень у галузі 

виділення освітянського права, як самостійної галузі права. Однією з 

визначальних передумов є об’єктивне існування в системі освіти особливого 

виду навчальних (педагогічних, навчально-педагогічних) правовідносин, у 

яких, зокрема, реалізується право на екологічну освіту. 

 

 

 

 

 

 



106 

 

  

2.3. Екологізація освіти в Україні: поняття та правові аспекти 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року, схваленої указом Президента України від 25 червня 2013 р. [234] 

одним з стратегічних напрямків розвитку освіти в Україні повинна стати її 

екологізація. Відзначається, що повільне здійснення екологізації системи освіти є 

однією з актуальних, найбільш гострих проблем, які стримують розвиток та не 

дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну нинішній історичній 

епосі (розділ II). 

Екологізація освіти згадується і у Концепції екологічної освіти України, 

зокрема, екологізацію шкільної освіти визнано тут ефективним засобом 

формування екологічної культури. Під екологізацією у Концепції розуміється 

включення екологічних аспектів, що пов'язані з основним матеріалом, до складу 

практично всіх навчальних дисциплін, а в основу процесу екологізації повинні 

бути покладені дидактичні, психологічні, етичні та методичні принципи. 

Головними передумовами запровадження екологізації освіти в Україні слід 

вважати, на наш погляд, міжнародні, екологічні та правові передумови. 

Міжнародними передумовами стали глобальна міжнародна зацікавленість у 

розвитку екологічної освіти, активна міжнародна та регіональна співпраця у цій 

галузі, що здійснюється вже на протязі майже 100 років, формування та 

реалізація концепції ООН у галузі екологічної освіти, яка в даний час 

переорієнтовується на освіту в інтересах сталого розвитку. Більш детально 

міжнародно-правові передумови розвитку екологічної освіти в Україні та світі 

проаналізовані в окремому підрозділі даної дисертації. 

Екологічними передумовами необхідності екологізації освіти є екологічні 

проблеми глобального, регіонального та локального масштабів, які продовжують 

загострюватися, і вимагають переорієнтації людства на більш глибоке 

усвідомлення негативних процесів, що відбуваються на планеті, зміни парадигми 

людського існування з метою збереження життя і здоров’я людини та 

навколишнього природного середовища. 

Правовими передумовами екологізації освіти є зростання ролі права у 
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вирішенні екологічних проблем, поява екологічного права та законодавства, 

юридичне закріплення екологічних прав громадян, як прогресивних, 

гуманістичних досягнень правової думки у XX столітті. Як відомо, екологічне 

право відноситься до нових, комплексних утворень в правовій системі України, 

багато засадничих положень якого, включаючи назву галузі, предмет, об’єктний 

склад тощо, включаючи саме існування екологічного права як галузі права, 

дотепер залишаються дискусійними у правовій науці. Проблеми розвитку 

еколого-правової освіти особливої ваги набувають в умовах формування права 

екологічної безпеки, яке визнається значним показником досягнень сучасної 

еколого-правової культури суспільства та держави. Правові проблеми, що 

існують у сферах забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього 

природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та 

реалізації екологічних прав громадян, відображені у різних галузях та інститутах 

права та екологічного законодавства, які мають виняткове значення для 

правильного розуміння системи еколого-правових норм у свідомості усіх 

громадян, а особливо – у правосвідомості фахівців, які забезпечують реалізацію 

права [23, с. 45]. Отже, необхідність розвитку, підтримки та вдосконалення 

еколого-правової науки та освіти, екологізація права та законодавства, як 

невід’ємної частини механізму природоохоронної діяльності, є, на наш погляд, 

правовими передумовами екологізації освіти в Україні. 

 Екологізація освіти є об’єктом досліджень, головним чином, галузей 

педагогічної, філософської та екологічної науки. Водночас, правові аспекти 

зазначеного явища залишаються, в-основному, поза увагою науковців. 

Проголошення державою стратегічного характеру екологізації освіти в 

сукупності із проблемою необхідності пошуку ефективних правових засобів 

забезпечення права громадян на екологічну освіту, обумовлюють, на нашу 

думку, актуальність розгляду правових аспектів зазначеного еколого-освітнього 

явища, погляду на екологізацію через призму права. 

 Поняття «екологізація», як і «екологізація освіти» відсутні у законодавстві 

України, а у доктринальних дослідженнях, які належать, переважно до 
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педагогічної та філософської наук, відсутні єдині підходи до розуміння сутності 

даного явища.  

 У сучасних правових дослідженнях проблемі «екологізації» приділяється 

увага переважно представниками еколого-правових наук. Це обумовлено, на 

нашу думку тим, що у Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» з часу його прийняття і дотепер закріплений такий принцип 

охорони навколишнього природного середовища, як «екологізація матеріального 

виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони 

навколишнього середовища» (п. «г» ст. 3). Поняття екологізації стосовно до 

різних галузей виробництва, промисловості або секторів економіки згадується у 

чинному екологічному законодавстві переважно у контексті здійснення 

державної екологічної політики, закріплення її перспектив та стратегічних 

напрямків, в тому числі, в окремих сферах виробництва.  

  Зокрема, у Концепції національної екологічної політики України на 

період до 2020 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

17 жовтня 2007 р. N 880-р [233], передбачалися заходи з екологізації 

промисловості в-цілому та екологізація окремих сфер виобництва – транспорту, 

енергетики, сільського господарства,  водного та лісового господарства,  а також 

деякі конкретні заходи по екологізації зазначених сфер. Але не всі із зазначених 

положень законодавець відобразив у Основних засадах (стратегії) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року, базою для розробки яких 

стала зазначена Концепція. Так, серед завдань у сфері вдосконалення системи 

інтегрованого екологічного управління у Стратегії закріплено екологізацію 

господарської діяльності, як шлях до сучасної секторальної екологічної політики, 

та передбачено екологізацію  окремих  галузей національної економіки без 

конкретизації назв останніх.  

Слід відмітити, що у Основних напрямах державної політики України у 

галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки, затверджених Постановою Верховної Ради України від 5 

березня 1998 року, передбачалися, натомість, екологізація комплексних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-%D1%80?nreg=880-2007-%F0&find=1&text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6&x=7&y=6#w12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-%D1%80?nreg=880-2007-%F0&find=1&text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6&x=7&y=6#w13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17?nreg=2818-17&find=1&text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6&x=8&y=10#w12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17?nreg=2818-17&find=1&text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6&x=8&y=10#w13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80/page4?text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6#w12
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нормативно-правових актів, екологізація податкової і цінової систем та 

екологізація військово-технічної політики держави. 

    Окремий розділ «Екологізація та підвищення енергоефективності 

економіки» міститься у Державній програмі розвитку внутрішнього 

виробництва, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 

р. № 1130 [196]. Зокрема, тут зазначається, що екологізація виробництва 

передбачає впровадження ресурсозберігаючих та екологічно безпечних техніко-

екологічних процесів, методів раціонального управління природно-ресурсним 

потенціалом, у результаті використання якого буде забезпечено охорону 

навколишнього природного середовища і створення сегментів «зеленої» 

економіки. Також передбачаються основні напрями екологізації виробництва, 

якими є, зокрема, збільшення витрат на екологічні інновації; вдосконалення 

економічних стимулів, екологічної оцінки та екологічного моніторингу; 

поетапне приведення норм екологічної безпеки у відповідність із 

європейськими стандартами; забезпечення державної підтримки проектів, 

спрямованих на поліпшення стану природного навколишнього середовища та 

розроблення державної цільової програми екологізації галузей промисловості. 

 Крім того, у чинних нормативно-правових актах України передбачаються 

екологізація транспорту [237]; екологізація будівництва та утримання 

автомобільних доріг, як пріоритет розвитку дорожнього господарства [204]; 

екологізація сільськогосподарського виробництва [201]; підвищення рівня 

екологізації сільськогосподарського землекористування [236], передача 

передового досвіду в галузі екологізації виробництва, технологій і управління 

[146]. У більшості згаданих документів під екологізацією певної сфери 

розуміється, як правило, сукупність природоохоронних заходів – економічних, 

технічних, технологічних, наукових та інших.  

Але екологізація, на наш погляд, представляє науковий інтерес і як явище, 

що має правову природу. У галузевих юридичних дослідженнях питання поняття 

та правових аспектів екологізації залишаються в наш час дискусійними. 

Предметом таких досліджень є екологізація права та законодавства, як у цілому, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80/page4?text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6#w13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80/page3?text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6#w12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-%D0%BF/page4?text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6#w12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-%D0%BF/page4?text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6#w14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-%D0%BF/page4?text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6#w15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-%D0%BF/page4?text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6#w16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80?nreg=2174-2010-%F0&find=1&text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6&x=2&y=9#w12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-%D0%BF/page4?text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6#w16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF/page?text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6#w12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80?nreg=806-2013-%F0&find=1&text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6&x=13&y=2#w12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966_003?nreg=966_003&find=1&text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%E7%E0%F6&x=6&y=6#w12
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так і у окремих галузях. Наприклад, висловлена думка, що принцип екологізації 

аграрного виробництва є спеціальним, галузевим принципом аграрного права, 

який являє собою керівне положення-вимогу аграрного законодавства щодо 

нормативного закріплення та практичної  реалізації усіма суб’єктами відповідних 

екологічних імперативів [120].   

Слід відзначити, що у еколого-, земельно- та аграрно-правових 

досліженнях екологізацію розглядають, переважно, як метод, а також як принцип 

відповідних правовідносин, права та законодавства. Водночас, на думку А.П. 

Гетьмана, екологізація виробництва, як правове поняття, представляє собою 

врегульовану нормами права діяльність із впровадження у суспільне 

виробництво різноманітних заходів, спрямованих на охорону природи [58, с. 75-

79]. На наш погляд, даний висновок є цілком обґрунтованим та може бути взятий 

за основу при проведенні аналізу правової природи екологізації освіти в межах 

предмету даного дослідження. 

У науково-педагогічних та філософських наукових публікаціях з питань 

екологізації освіти є поширеним використання, як синонімів, таких понять, як 

«екологізація освіти та виховання», «екологізація системи освіти», «екологізація 

освітнього простору», «екологізація навчально-виховного процесу», 

«екологізація світогляду», «екологізація наук», «екологізація свідомості», 

«екологізація мислення» тощо. 

В частині визначення мети, призначення, необхідності екологізації освіти 

відзначається, зокрема, що така екологізація означає формування нового 

світорозуміння і новий підхід до діяльності, заснований на формуванні 

ноосферно-гуманітарних і екологічних цінностей [239]. В контексті правової 

освіти екологізація суспільної свідомості засобами освіти та виховання повинна 

створити сприятливі передумови для успішної  реалізації вимог законодавства 

про охорону природи [48].  

Наприклад, сутність екологізації професійної освіти вбачається не тільки у 

включенні до переліку дисциплін нового предмету «Екологія», а й у формуванні 

нової людини, фахівця, відповідно до концепції сталого розвитку. Об’єктом 
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екологізації, як нової освітньої парадигми, повинні бути і свідомість учнів, і 

сукупність їхніх знань, і навчальний процес, при чому екологізація, в даному 

контексті, розуміється як педагогічна діяльність, яка може відбуватися на кількох 

рівнях [137]. 

Під екологізацією системи освіти окремі дослідники розуміють тенденцію 

проникнення ідей, понять та принципів екології в структуру підготовки 

спеціалістів різного профілю – педагогів, лікарів, економістів – які повинні мати 

навички практичної діяльності, необхідні  для різних видів експертизи,  

розрахунків щодо природоохоронної діяльності, а також повинні вміти 

застосовувати свої фундаментальні та прикладні знання у прогнозуванні та 

попередженні екологічних, техногенних катастроф, нещасних випадків, володіти 

знаннями, технологією, прийомами та методами  професійного реагування на 

критичні ситуації [265].  

Здебільшого зміст «екологізації освіти» розуміється авторами як: 

  – включення екологічних аспектів у всі освітні предмети, екологізація 

процесу навчання, екологізація середовища освітньої установи, екологізація 

взаємин вчитель-учень; 

 –  включення до навчальних планів інтегрованих екологічних курсів; 

 – транслювання до змісту навчального предмета екологічного стилю 

мислення, а не тільки фактів; 

 – насичення змісту освіти екологічними знаннями, вироблення екологічної 

культури, умінь і навичок практичної діяльності з реалізації принципів 

екологічної політики; 

 – проникнення екологічних ідей, понять, підходів в інші дисципліни, а 

також підготовка екологічно грамотних фахівців самого різного профілю; 

 – процес ціннісно-орієнтованого впливу екології як комплексної, 

інтеграційної науки на різні сфери життєдіяльності, зокрема на дисципліни 

спеціалізації [152]. 

На рівні спеціалізованих дисертаційних досліджень екологізація освіти та 

виховання розглядаються в якості об’єктивної тенденції розвитку в епоху 
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глобалізації, як відповіді на потребу захисту від зростаючої екологічної загрози, 

та розглядаються як процес наповнення змісту освіти знаннями, цінностями, 

переживаннями, інформацією, технологіями, які формують у людини відповідну 

свідомість, формують компетенції та способи діяльності, спрямовані на 

відвернення чи мінімізацію екологічної загрози.  

 Інші автори також розглядають екологізацію змісту професійного навчання 

саме як процес вдосконалення (оновлення, перебудови) реалізованих в установі 

освітніх програм або створення нових програм, спрямованих на оволодіння 

майбутніми фахівцями екологічної складової змісту освіти, засвоєння яких 

покликане забезпечити формування різнобічно розвиненої особистості, 

підготовленої до відтворення (збереження) і розвитку матеріальної та духовної 

культури суспільства [152]. Екологізація змісту природничо-наукової освіти 

також розуміється як процес об’єднання різнорідних природничо-наукових знань 

на єдиній концептуальній основі екологічного спрямування [255]. 

Відмітимо, що поняття «екологізація освіти» є генетично пов’язаним з 

поняттям «екологічної освіти»,  які за своєю сутністю є близькими, 

спорідненими явищами і мають як спільні ознаки так і відмінності. Як вже 

зазначалося, у відповідних педагогічних та філософських працях зазначені 

поняття інколи використовуються як синоніми. Проте, на наш погляд, з точки 

зору права, зазначені явища не є одним і тим самим. На нашу думку «екологічна 

освіта» та «екологізація освіти» можуть бути охарактеризовані з різних точок 

зору, зокрема, як ціле та частина, як причина та наслідок, як форма та зміст, як 

процес та результат, а їх співвідношення за формою, методами, структурою та 

іншими ознаками підлягає подальшому науковому розгляду і обґрунтуванню. 

 Отже, як вбачається з проведеного аналізу, екологізація освіти 

розглядається, переважно, як процес включення (проникнення, насичення, 

транслювання тощо) екологічних знань, підходів та мислення до усіх 

компонентів освітньої системи. З такої точки зору, екологізація освіти, є на наш 

погляд,  особливим видом освітньої діяльності, що здійснюється певними 

суб’єктами  з метою запровадження відповідних змін до змісту існуючої 
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освітньої системи. Як і будь-яка інша діяльність, зазначена діяльність підлягає 

правовому регулюванню і, з такої точки зору, є предметом правового 

регулювання. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

Українська держава задекларувала намір здійснити екологізацію освіти, яка 

визнана стратегічним напрямком розвитку освіти в Україні. Водночас, в Україні 

діють положення Основних засад (стратегії) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року, де передбачено здійснення спрямованих на 

підвищення екологічної свідомості заходів щодо розвитку екологічної освіти для 

сталого розвитку українського  суспільства та економіки України. Зазначені 

документи відображають, на наш погляд, проблему інституційно-правової 

неврегульованості у сфері екологізації освіти, яка, з точки зору державного 

управління, є міжгалузевим явищем, оскільки її об’єктом є освітня система, а 

зміст пов’язаний зі сферою екологічних відносин. 

Враховуючи сукупність положень зазначених документів, а також положення 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року [229], у якій передбачена реформа освіти, можна 

зробити висновок про те, що відносини у сфері екологізації освіти здійснюються 

в інтересах сталого розвитку та є елементом реформаційних освітніх відносин.  

Важливо відмітити, що Програма діяльності Кабінету Міністрів України, 

схвалена постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року [226], 

передбачає реформування дошкільної, середньої, професійно-технічної та 

позашкільної освіти України згідно з європейськими стандартами, при тому, що 

в Європейському регіоні у останнє десятиріччя активно реалізується Стратегія 

ЄЕК ООН щодо освіти в інтересах сталого розвитку, виконання якої залишається 

актуальним та підтверджено країнами європейського регіону і на майбутній 

період. 

 Таким чином, екологізація освіти, на нашу думку, може бути визначена як 

врегульовані нормами права суспільні відносини, спрямовані на виконання їх 

суб’єктами конкретно визначених юридичних обов’язків (повноважень), 
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спрямованих на реформування освітньої системи України шляхом 

запровадження обов’язкової екологічної освіти в інтересах сталого розвитку 

України та реалізації права громадян на екологічну освіту. Це освітньо-

реформаційні відносини процесуального характеру. До кола таких відносин 

можна віднести, на наш погляд, управлінські, освітянські (педагогічні, 

навчально-методичні), трудові та інші відносини, які можуть виникати в процесі 

екологізації освіти.  

 Виокремлення самостійної групи суспільних відносин у сфері екологізації 

освіти, які регулюються правовими нормами, дає підстави для висновку про 

можливість об’єднання сукупності відповідних норм в окремий правовий 

інститут екологізації освіти, який є комплексним міжгалузевим правовим 

утворенням.  

До зазначеного інституту входять, в першу чергу, норми конституційного 

та екологічного законодавства щодо права громадян на освіту, права на 

екологічну освіту та обов’язку для певних категорій осіб одержати екологічну 

освіту; норми галузевого законодавства про освіту та інших галузей 

законодавства, які регулюють організацію освітньої системи України; норми, що 

закріплюють інституційно- та функціонально-правові засади реформування 

освіти в Україні. Зміст зазначеного правового інституту, як і характеристика 

відповідних правовідносин з погляду їх структурних елементів – об’єктів, 

суб’єктів, змісту – а також підстав виникнення, зміни та припинення, є 

дискусійними питаннями та підлягають подальшому дослідженню та 

обгрунтуванню.  

 У структурі екологічного права зазначений інститут, на наш погляд, може 

бути включений до загальної частини даної галузі права та навчальної 

дисципліни, як комплексний міжгалузевий правовий інститут екологізації 

освіти в Україні. Отже, з точки зору об’єктивного права,  екологізація освіти – 

це сукупність правових норм, що регулюють зазначені відносини та складають 

правовий інститут загальної частини екологічного права.  

   З точки зору суб’єктивного права громадян на екологічну освіту 
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екологізація освіти має забезпечувальний по відношенню до здійснення 

зазначеного права характер, а отже є однією з його правових гарантій. Також 

перспективним, на наш погляд, є розгляд екологізації освіти в якості одного із 

принципів екологічного права та законодавства. 

 Характерною особливістю досліджуваних відносин є їх багаторівневість та 

широкий суб’єктний склад. Зокрема, одним із суб’єктів, та, водночас, гарантів 

реальної екологізації освіти, є держава в особі уповноважених нею органів, 

оскільки державою задекларовано намір здійснити реформування освіти шляхом 

її екологізації. Даний обов’язок, водночас, кореспондує суб’єктивному праву 

громадян на екологічну освіту.  

 Екологізація освіти, як реформаційна діяльність, може здійснюватися на 

різних управлінських рівнях, наприклад – на загальнодержавному та локальному 

(рівні конкретного навчального закладу). Також можна виділити інші рівні: в 

залежності від структури освіти – екологізація дошкільної, загальної середньої, 

професійно-технічної та вищої освіти. На кожному з рівнів процес екологізації 

матиме певні відмінності в залежності від кола суб’єктів, об’єктів та змісту.  

 В залежності від змісту діяльності в галузі екологізації освіти, можна 

виділити напрямки її забезпечення, одним з яких є нормативно-правове 

регулювання, яке є, водночас, складовою частиною нормативно-правового 

регулювання в галузі екологічної освіти. На сьогодні, нормативно-правове 

регулювання у галузі екологічної освіти складається із сукупності нормативно-

правових актів різної галузевої належності та юридичної сили, аналіз яких 

здійснено у наступних підрозділах. 

 До інших напрямків екологізації освіти можна віднести економічне 

(фінансове), науково-методичне, функціональне, організаційне, процесуально-

правове забезпечення. Усі ці напрямки взаємопов’язані та складають соціально-

правовий механізм екологізації освіти в Україні, а також є гарантіями права 

громадян на екологічну освіту. 
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 Підсумовуючи викладене, можна зробити наступні висновки: 

 1. Наявність об’єктивних передумов міжнародного, екологічного та 

правового характеру обумовили визнання екологізації одним із стратегічних 

напрямків розвитку освіти в Україні. Екологізація освіти повинна охопити усю 

освітню систему України та мати своїм наслідком насичення змісту освіти 

екологічними знаннями, підвищення рівня екологічної культури, вироблення 

умінь і навичок практичної діяльності у навколишньому природному 

середовищі. 

 2. Екологізація освіти, як вид діяльності, представляє собою врегульовані 

нормами права освітньо-реформаційні відносини процесуального характеру, 

спрямовані на виконання їх суб’єктами конкретно визначених юридичних 

обов’язків (повноважень), спрямованих на реформування освітньої системи 

України шляхом запровадження обов’язкової екологічної освіти на усіх рівнях 

освіти та екологічного змісту до усіх існуючих навчальних програм.  

 3. Характерними ознаками досліджуваних відносин є їх багаторівневість та 

широкий суб’єктний склад. Держава в особі уповноважених нею органів є 

основним зобов’язаним забезпечувати екологізацію освіти суб’єктом. 

 4. Існують передумови для формування комплексного міжгалузевого 

правового інституту екологізації освіти, який складають правові норми, які 

регулюють відносини у сфері екологізації освіти, та який може бути включений 

до загальної частини  екологічного права, як галузі права та навчальної 

дисципліни. До зазначеного інституту входять норми конституційного, 

адміністративного,  екологічного, трудового, фінансового та інших галузей права 

та законодавства, які регулюють відносини з реформування освіти в Україні.  

 5. З точки зору суб’єктивного права громадян на екологічну освіту 

екологізація освіти є гарантією реалізації  суб’єктивного права громадян на 

екологічну освіту. 

 

 

 



117 

 

  

2.4. Поняття та сутність еколого-правової освіти  

(на прикладі вищої юридичної освіти) 

Поняття еколого-правової освіти, як складової частини юридичної освіти 

в Україні, повинно відображати істотні ознаки таких явищ як освіта, екологічна 

освіта, юридична освіта, та грунтуватись на відповідних науково-теоретичних 

підходах. Складність завдання по визначенню поняття екологічної освіти, 

обумовлюється тим, що освіта, як відомо, є комплексним явищем, яке має свою 

внутрішню побудову, та є інтегрованим об’єктом дослідження різних наук – 

філософії, соціології, психології, педагогіки, правознавства, на що нами 

зверталася увага в підрозділі 1.1.  

Зауважимо, що на думку В.В. Петрова, еколого-правова освіта – це  

система знань про закономірності взаємодії суспільства і природи та правового 

регулювання суспільних відносин даної галузі, яка викладається в процесі 

навчання еколого-правовим дисциплінам та навчальних дисциплін, пов’язаних 

з суспільними відносинами даної галузі [176, с. 379]. Подібні визначення 

зустрічаються і в інших джерелах, за якими, наприклад, еколого-правова освіта 

– це система знань про закономірності взаємодії суспільства і природи, їх 

правове опосередкування» [263, с. 526]. В свою чергу, Н. Ф. Реймерс визначає 

природоохоронну (екологічну) освіту, як систему цілеспрямовано 

організованого, планомірного і систематичного процесу оволодіння знаннями, 

вміннями та навичками під керівництвом досвідчених осіб – педагогів» [252, с. 

314]. Як видно із наведених понять, науковий підхід до їх визначення 

заснований на загальноприйнятих поняттях освіти та екологічної освіти – як 

процесу, системи знань певного напрямку.  

  На наш погляд, із врахуванням поняття та сутності таких феноменів як 

освіта та екологічна освіта, які досліджувалися у розділі I даної роботи, 

еколого-правову освіту, на наш погляд, доцільно розглядати як складне 

соціально-правове явище – сукупність наступних аспектів:  

– мережі відповідних навчальних закладів, установ, підрозділів (вищі 

навчальні заклади, інститути, факультети, кафедри, лабораторії тощо), які в 
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межах своєї спеціальної правосуб’єктності здійснюють спеціалізовану 

діяльність по виробництву, об’єктивації та накопиченню еколого-правового 

знання,  та його передачі особам, що навчаються (система еколого-правової 

освіти);  

– певного обсягу еколого-правових знань, що залежить від освітнього та 

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки студента та відповідає 

затвердженим у встановленому порядку стандартам освіти, навчальним планам, 

програмам дисциплін, іншій навчально-методичній документації навчальних 

закладів (еколого-правова освіта в суб’єктивному розумінні); 

 – рівня еколого-правової свідомості та мислення випускника вищого 

навчального закладу, його еколого-правових установок та особистої еколого-

правової культури, які досягнуті внаслідок навчання у вищому навчальному 

закладі (психологічний аспект еколого-правової освіти).  

  Особливість еколого-правового знання, яке є за своєю природою 

одночасно і екологічним і правовим знанням, обумовлює поширення на 

еколого-правову освіту тих концептуальних, засадничих ознак, якостей, 

принципів, які притаманні екологічній освіті. Однією з таких рис є 

спрямованість еколого-правової освіти не тільки на передачу особам, що 

навчаються, певної кількості систематизованих та достовірних еколого-

правових знань, а й на формування у зазначених осіб еколого-правового 

мислення, еколого-правової свідомості та еколого-правової культури.  

 Еколого-правова культура вважається новою інтегрованою формою 

трансформації екологічної та правової культури, яка відбулася в результаті 

процесів екологізації системи права та законодавства і, в цілому, правових 

знань. Формування в Україні еколого-правової культури як відокремленого 

явища правової дійсності, пов‘язується із визнанням самостійності з точки зору 

теоретико-правового обгрунтування та втілення у практичну діяльність норм 

екологічного права як галузі права, сфери наукових знань та навчальної 

дисципліни [180, с. 211]. Специфічною ознакою еколого-правової культури, як і 

екологічної культури, є її кінцевий вплив на стан навколишнього середовища, 
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адже наслідком відсутності екологічної культури є відповідна практична 

діяльність людей, яка призводить до екологічного лиха, загострення 

екологічної обстановки, зростання екологічної небезпеки навколишнього 

середовища для життя і здоров’я людини. 

 Водночас, як складова частина юридичної освіти, еколого-правова освіта 

є правовим явищем – елементом правового життя суспільства. А юридична 

освіта, як відомо, здійснює свій вплив на відповідні суспільні відносини через 

правосвідомість (правову ідеологію та психологію) та правову діяльність,  

тобто діє у правовій сфері.  

 У правовій науці юридичну освіту прийнято, здебільшого, розглядати у 

якості засобу формування професійної правосвідомості юристів, донесення до 

студентів здобутих правовою наукою знань та досвіду юридичної практики, та 

фактором розвитку правової культури суспільства. З цього приводу В.І. 

Андрейцев справедливо зауважив, що юридична освіта досі не знайшла гідного 

місця серед правничих знань, хоча цілком сформувалась як соціально-правова 

цінність, система правовідносин та правового регулювання, галузь людської 

діяльності [25, с. 30]. Майже повна відсутність наукових, монографічних 

досліджень в цій галузі, на думку зазначеного вченого, негативно впливає на 

функціонування системи юридичної освіти. Велика увага завжди приділялася 

зростанню правосвідомості та правової культури громадян, їх правовому 

вихованню, засобам юридичного всеобуча, але юридична освіта, як правовий 

феномен, залишалася при цьому поза полем зору дослідників, не розглядалася 

комплексно, в усіх її проявах. З огляду на зазначене, є актуальним розглядати 

не тільки практичні, а й науково-теоретичні аспекти юридичної освіти, як 

складного соціально-правового явища, галузі діяльності, системи 

правовідносин, з урахуванням того, що юридична освіта є компонентом єдиної 

освітньої системи України. 

Представниками загальнотеоретичної правової науки професійна 

підготовка юристів та юридичні професії  розглядаються у якості елемента 

правової системи. Так, Н.М. Онищенко включає юридичну освіту до 
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статичного аспекту вітчизняної правової системи поряд із сукупністю норм 

права, правових установ та інститутів, а правову діяльність, правовідносини та 

правове мислення – до динамічного аспекту, водночас автором відзначається, 

що такий поділ має досить умовний характер, бо всі елементи правової системи 

перебувають в тісному взаємозв’язку, і без взаємодії втрачають свої якісні 

характеристики [166, с. 86]. Умовність такого поділу цілком стосується  

юридичної освіти, яка, як складне явище, включає у себе елементи і правової 

діяльності, і правосвідомості, та, водночас, представляє собою систему 

правовідносин.  

В якості юридичного явища, яке входить до складу правового життя 

суспільства, розглядає юридичну науку, освіту та їх системи А.В. Малько [141, 

с. 6]. Найближчою за змістом до категорії «правове життя» є категорія «правова 

дійсність (реальність)», яка також охоплює усі правові явища, але не включає 

процесів історичного становлення права, етапів його еволюції [141, с. 10]. 

Отже, юридичну освіту можна також віднести до елементів правової дійсності, 

яка, як відомо, складається з правової надбудови та правової діяльності – 

відносно самостійних складних правових феноменів [240, с. 82, 85]. В правовій 

дійсності ідеологічне та матеріальне взаємодіють та взаємопереходять. 

 Юридична освіта може бути прикладом таких складних за правовою 

природою явищ правової дійсності,  які мають «подвійну прописку», оскільки 

виходять за межі правової надбудови та переходять у правову діяльність [240, 

с. 87, 96]. Це складний суспільний соціально-правовий об’єкт, якому 

притаманна подвійність – єдність об’єктивно-реальних та ідеальних елементів, 

завдяки чому такий об’єкт частково входить до правової надбудови, а частково 

– до правової діяльності [240, с. 87, 96]. Юридична освіта є одним з «містків», 

які поєднують такі елементи правової надбудови як правосвідомість, правова 

культура та правова наука з правовою діяльністю, тобто з’єднує ідеологічне з 

матеріальним, суб’єктивне з об’єктивним.  

  Спроба наукового аналізу системного характеру юридичної освіти 

зроблена А. Лігоцьким, який розглядаючи вищу юридичну освіту як складний 
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соціальний об’єкт, звернув увагу на діалектичний взаємозв’язок соціальної 

сфери та юридичної освіти. Освіта та правова освіта, на думку цього автора, 

мають багатовимірну структуру, що забезпечує їх існування у 

багатоаспектному соціально-правовому середовищі [135, с. 36-37]. Метою 

системного підходу дослідження юридичної освіти є виявлення суті цього 

явища, його специфічних рис, ознак, визначення місця, функцій, ролі 

юридичної освіти в суспільстві. 

 Оскільки загальна теорія права не заперечує можливості існування 

галузевих проявів згаданих вище правових явищ, зазначимо, що еколого-

правова освіта є, на наш погляд, елементом еколого-правової дійсності та 

еколого-правового життя, та «з’єднує» еколого-правову культуру та еколого-

правову науку, як явища правової надбудови, з еколого-правовою діяльністю, 

що і обумовлює її місце у системі еколого-правових явищ. 

 Зауважимо, що еколого-правова дійсність  та еколого-правове життя, як 

складні еколого-правові феномени, майже не досліджені еколого-правовою 

наукою, що ставить на порядок денний актуальність наукових досліджень із 

зазначених питань. 

 З огляду на викладене зазначимо, що однією з важливих функцій еколого-

правової освіти та науки є формування професійної еколого-правової 

свідомості майбутніх юристів. Зауважимо, що представників як 

загальнотеоретичної науки так галузевих юридичних наук, в тому числі 

екологічного, завжди цікавило питання про стан і розвиток правосвідомості 

особистості юриста, одним з елементом якої є еколого-правова свідомість. У 

спеціальній літературі обґрунтовується наявність таких специфічних ознак 

еколого-правової свідомості:  

а) волепроявлення до природи, її процесів і явищ;  

б) нормативність; 

в) правовстановлюваність;  

г) сприйняття, відображення і вираження у формах екологічних знань і 

оцінок навколишнього середовища, в регулятивних можливостях 
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природоресурсних та природоохоронних юридичних норм, в ефективності їх 

застосування, реалізації прав і обов'язків суб'єктів природокористування та 

природоохоронної діяльності, а також в оптимізації юридично значимих явищ і 

процесів, еколого-правових принципів, норм, актів та іншої юридичної 

«матерії» в екологічній сфері;  

д) тісна взаємодія з іншими видами форм суспільної свідомості;  

е) прояв у процесі формування правової системи і установчий вплив на 

внутрішню і зовнішню природоресурсну та природоохоронну (екологічну)  

політику держави;  

з) наявність своїх різновидів: екологічної правосвідомості в сферах 

раціонального використання природних ресурсів, у сфері охорони 

навколишнього середовища, у сфері радіаційної та іншої безпеки [50, с. 42-50]. 

Сьогодні є визнаним, що екологічна правосвідомість, формування якої є 

необхідною умовою попередження екологічної катастрофи і виживання 

людства, має гуманістичну спрямованість [56]. Науковий інтерес до еколого-

правової освіти обумовлюється, передусім, її значенням для ефективного 

застосування природоохоронного законодавства, забезпечення екологічних 

прав громадян, формування у студентської молоді виважених еколого-правових 

поглядів та прогресивного еколого-правового світогляду, створенню широкої 

мережі закладів по проведенню просвітницької еколого-правової діяльності 

[23].  

 Адже без активної громадянської екологічної позиції, еколого-правової 

культури і еколого-правової свідомості фахівців-юристів неможливо 

вирішувати екологічні проблеми юридичними засобами, про що слушно 

зазначає проф. Г. І. Балюк [36, с. 12-13]. Важко не погодитися з тим, що 

високопрофесійні юристи повинні володіти сьогодні універсальними 

ґрунтовними знаннями в сферах екологічних відносин та сталого розвитку. Як і 

екологічна освіта, еколого-правова освіта, як специфічна форма поєднання 

екологічної та юридичної освіти, набуває в наш час пріоритетного значення. З 

цього приводу М.М. Бринчук зазначає, що регулювання вимог щодо 
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екологічного виховання та освіти є однією з найважливіших характеристик 

сучасного права навколишнього природного середовища [45, с. 120]. 

Визнаними принципами екологічного права є пріоритетність екологічної 

безпеки, превентивність екологічних заходів, орієнтованість на формування 

екологічного світогляду [22, с. 25]. Тому система сучасної еколого-правової 

освіти повинна, в першу чергу, бути спрямована на усвідомлення небезпеки 

знищення та забруднення природи, а також формування в цих напрямах 

еколого-правової свідомості усіх рівнів – буденного,  професійного 

(систематизованого) та теоретичного. Як відомо, професійна еколого-правова 

свідомість – це уявлення про екологічне право, сформоване у правознавців, 

працівників право- та природоохоронних органів на підставі знання та 

практичного застосування екологічного законодавства, а теоретична – 

передбачає більш глибоке осмислення еколого-правової дійсності на рівні 

наукового пізнання. 

Також у літературі підкреслюється, що екологічне право, як навчальна 

дисципліна, має особливий світоглядний характер, дозволяє компенсувати 

відсутність екологічної культури та подолати прояви екологічного нігілізму у 

суспільстві [260, с. 30]. Особливістю юридичних знань взагалі є те, що 

оволодіння ними характеризується не тільки кількісним їх накопиченням, але 

спричиняє і докорінні якісні зрушення свідомості людини, яка розуміє роль і 

соціальне призначення права у суспільстві, сприймає право як необхідний і 

ефективний засіб впорядкування і узгодження поведінки людей. Інформаційна 

роль екологічного права, як і усього права в цілому, полягає у тому, щоби 

внести у свідомість людини ту інформацію, яка буде враховуватися при 

визначенні цілей, засобів та результатів його поведінки, при чому правові 

цінності здатні впливати на усі ланки, з яких формується генеза вчинку: на 

потреби, інтереси, цілі, вибір засобів і його здійснення [131, с. 72-74]. На 

нагальну необхідність еколого-правової освіти не тільки у юристів, а й у 

інженерно-технічних кадрів та відповідного професорського-викладацького 

складу В.В. Костицький звертав увагу вже у 1989 році [119]. Важко не 
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погодитися з тим аргументом, що майже кожне підприємство в процесі своєї 

діяльності здійснює антропогенний вплив на навколишнє середовище, в зв‘язку 

з чим інженерні, а особливо, керівні працівники, повинні знати 

природоохоронне законодавство, мати високий рівень екологічної культури 

[118, с. 23] 

Як і кожна галузь права, екологічне право в специфічній формі, через 

конкретні норми та інститути втілює відповідні соціальні та духовні цінності 

супільства. В цьому полягає його аксіологічний (ціннісний) аспект, який, 

водночас, формує установки суб‘єкта, тобто обумовлює подальший напрям 

його поведінки, а також спричиняє генералізацію еколого-правових ціннісних 

орієнтацій, тобто їх розширення, розповсюдження на інші суміжні об’єкти [131, 

с. 101]. Метою правового виховання  вважається не тільки правосвідомість, а й 

правова поведінка людей, тобто їх участь у правовідносинах [147, с. 12], що є 

особливо важливим для екологічних правовідносин.  

 Однією з ключових функцій еколого-правової свідомості є її вплив на 

стан реалізації екологічних прав громадян у державі. Закріплення у Конституції 

України основних екологічних прав громадян обумовлює необхідність 

створення сприятливих умов для їх реалізації. Однак, на сьогодні гарантування 

прав, у тому числі, екологічних традиційно вважається однією з найбільш 

важливих проблем, які існують у цій галузі [297, с. 13].  

 Негативно впливає на стан реалізації екологічних прав недостатній рівень 

еколого-правової свідомості як громадян, так і професійних юристів, який, на 

жаль, не покращується. «Громадяни навіть не знають про свої екологічні права, 

…не вірять в можливість їх ефективного захисту… і потребують допомоги в 

роз‘ясненні їхніх прав», – зазначала С.М. Кравченко в 1995 році [122, с. 25]. За 

останні роки ситуація істотно не змінилася. Екологічний та еколого-правовий 

нігілізм має масове поширення. В юридичній літературі визнається, що 

керівники та громадяни не знають екологічного законодавства або ж свідомо 

ігнорують його [116]. В судах розглядається невелика кількість справ, 

пов‘язаних із захистом екологічних прав громадян [296], і причиною цього є 
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необізнаність населення зі своїми екологічними правами, низька екологічна 

правосвідомість. Одним із заходів,  направлених на більш ефективну реалізацію 

прав громадян у цій сфері повинно бути підвищення рівня знань про екологічні 

права і механізми їх реалізації.  

Одним з основних джерел одержання громадянами правових знань є 

система освіти. Але оприлюднені свого часу опитування учителів 

загальноосвітніх шкіл показують, що більшість з них не згадують екологічне 

право серед відомих їм галузей права [292, с. 54]. Наслідком цього є незнання 

громадянами своїх  екологічних прав, що, в свою чергу, призводить до того, що 

в умовах значного погіршення якості навколишнього природного середовища, 

зростання екологічних ризиків, систематичного порушення екологічних прав 

громадян має місце майже повна відсутність у судах справ цієї категорії, про 

що ми вже зазначали.  

 «Об’єктивна дійсність права, – писав Гегель, – полягає у тому, що воно є 

для свідомості, взагалі стає  відомим…» [57, с. 247]. Це означає, що ситуація з 

реалізацією екологічних прав громадян, та, водночас станом навколишнього 

природного середовища, навряд чи покращиться, допоки не буде досягнуто 

відповідного рівня знання еколого-правових норм усіма верствами суспільства, в 

тому числі і професійними юристами. 

Отже, еколого-правова освіта є одним з факторів ефективності реалізації 

екологічних прав громадян, тому може розглядатися у якості однієї з їх гарантій 

– юридичних засобів забезпечення здійснення фізичними особами їх прав у 

галузі екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів і 

охорони довкілля [22, с. 51]. Юридичні вищі навчальні заклади, освітня 

діяльність яких формує еколого-правову ідеологію, психологію майбутніх 

спеціалістів та їх компетентність, відіграють найважливішу роль у загальному 

зростанні рівня професійної та науково-теоретичної еколого-правової свідомості, 

одним із пріоритетів якої повинна бути спрямованість на реалізацію екологічних 

прав громадян. 

Професійна юридична освіта, таким чином, може розглядатись, на наш 
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погляд, як юридична гарантія прав і свобод громадян, на відміну від загального 

правового виховання, правового просвітництва та підвищенням рівня культури 

населення, які найчастіше відносяться у загальноправовій літературі до 

ідеологічних (духовних) гарантій [282, с. 414; 261, с. 187-188; 85, с. 112].  

Одним із особливих призначень юридичної освіти, як гарантії екологічних 

прав громадян, є формування професіоналізму суб’єктів юридичної діяльності, з 

якою безпосередньо пов’язано забезпечення реалізації згаданих прав. Як 

відзначила М.В. Краснова, правотворча, правореалізаційна, правоохоронна 

діяльність органів держави, яка спрямована на забезпечення екологічних прав і 

свобод громадян, є важливою гарантією їх реалізації та захисту [124, с. 88]. 

 Оскільки правотворчістю, правозастосуванням, конкретизацією права, 

роз’ясненням права та іншими видами юридичної діяльності, в тому числі і в 

галузі екологічного права, займаються певні особи, які повинні володіти 

необхіднім обсягом знань, вмінь та навичок для такої діяльності, на перший план 

виходить питання їх професіоналізму та професіоналізації [100, с. 6]. Специфіка 

екологічного права, яка полягає, зокрема, у його комплексному характері, 

діалектиці приватного і публічного, значному обсязі джерел та високій питомій 

вазі міжнародних актів [242, с. 3] обумовлює особливості змісту професійної 

еколого-правової свідомості та ставить додаткові вимоги щодо поглиблення 

еколого-правової освіти.  

Важливим аспектом досліджуваних питань є те, що рівень еколого-

правової освіти суб‘єктів юридичної діяльності є чинником, що через конкретні 

результати останньої впливає на стан об’єктів екологічних правовідносин. 

Оскільки в якості загального об‘єкту юридичної діяльності у літературі 

розглядаються суспільні відносини, то діяльність у галузі екологічного права 

таким об’єктом має екологічні відносини – природноресурсові, природоохоронні 

та антропоохоронні. Вторинними об‘єктами є, відповідно, предмети, процеси, 

стани природного та соціального середовища, матеріальні та нематеріальні 

блага, з приводу яких люди вступають у зазначені відносини [101, с. 61], а саме: 

природні ресурси, навколишнє природне середовище, життя та здоров‘я людини, 
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як об’єкти зазначених правовідносин.  

Наслідки здійснення юридичної діяльності в галузі екологічних відносин 

недостаньо підготовленими особами, а, тим більше, працівниками інших, 

неюридичних професій проявляються не тільки в недоліках суто правових явищ 

– недосконалості екологічного законодавства, неефективності еколого-правового 

механізму, системи управління та контролю в галузі екології, ігноруванні 

екологічних прав громадян, а врешті-решт у неефективному використанні 

природних ресурсів, забрудненні довкілля, зростанню ризику екологічної 

небезпеки. 

Із врахуванням зазначеного вище, відмітимо, що еколого-правова освіта за 

своїм значенням є, на наш погляд, універсальним еколого-правовим засобом. 

Будучи одним з елементів соціально-правового механізму дії екологічного права, 

та, відповідно, складовою частиною правового механізму забезпечення 

державної екологічної політики, еколого-правова освіта стає в наш час однією з 

важливих умов ефективного правового регулювання у галузі екологічних 

відносин. Як слушно зауважує Е.В. Позняк, першочерговим завданням 

державної екологічної політики має бути вдосконалення системи еколого-

правової освіти, спрямованої на усвідомлення небезпеки поглиблення 

екологічної кризи та пошуку різноманітних чинників захисту довкілля та 

забезпечення реалізації екологічних прав громадян [181, с. 353-254]. 

Покращення еколого-правової освіти може бути здійснено, зокрема, 

шляхом розширення мережі відповідних навчальних закладів, розробки 

навчальних програм, випуску відповідної літератури та інших заходів, що 

повинно стати основним завданням держави та інших зацікавлених суб‘єктів. 

Важливою є також активізація наукових досліджень з проблем еколого-правової 

освіти як юридично значущого явища та одного з елементів правової дійсності.  

Найбільш поширеною формою екологізації вищої юридичної освіти у 

вищих юридичних навчальних закладах (інститутах, факультетах тощо) України 

є викладання нормативних курсів екологічного, природоресурного, земельного 

права. Перспективним та необхідним напрямом вдосконалення еколого-правової 
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освіти та формування професіоналізму спеціалістів у галузі екологічного права є 

запровадження відповідних спеціалізацій у вищих юридичних навчальних 

закладах. Вже у 1991 році В.І. Андрейцев наголошував, що створення 

спеціалізованих структур екологічного профілю в державних органах, 

необхідність диференціації даної категорії справ у судах обумовлюють 

об’єктивну потребу спеціалізованої підготовки кваліфікованих юристів – 

фахівців з екологічного права  для правоохоронних органів, органів управління, 

екологічного контролю, господарських структур [24]. Запровадження 

спеціалізацій відповідно до потреб юридичної практики є елементом наукової 

концепції розвитку юридичної науки і освіти в Україні [279, с. 3], та знайшло 

своє відображення у «Програмі розвитку юридичної освіти на період до 2005 

року» [218], затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 

2005 року, як одне з основних завдань. 

 Усвідомлення значення еколого-правової освіти, як найважливішого 

засобу формування еколого-правового мислення, свідомості, культури та, в 

кінцевому рахунку, виходу з екологічної кризи, є дієвим фактором активізації 

освітньої та наукової діяльності кафедри екологічного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Кафедра екологічного права була створена згідно з наказом ректора від 23 

лютого 2011 року за № 112-32 шляхом виділення (реорганізації) із кафедри 

трудового, земельного і екологічного права, та є осередком еколого-правової 

науки, освіти та виховання на юридичному факультеті.  

Саме тут вперше в Україні з 1997 року було запроваджено в навчальний 

процес спеціалізацію «Земельне та екологічне право» для студентів денної 

форми навчання. З 2003-2004 навч. р. була запроваджена нова спеціалізація 

«Земельне та цивільне право» для студентів заочної форми навчання. 

Новостворена кафедра екологічного права планує продовжувати започатковані 

еколого-правові традиції і розширювати перелік еколого-правових спеціалізацій. 

Зокрема, з 2012 року в навчальний процес введено спеціалізацію «Екологічне та 

природоресурсне право», а в перспективі заплановано запровадження 
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спеціальності «Екологічна політика та право». 

Практика надання еколого-правової освіти у юридичних вищих 

навчальних закладах України дає підстави для висновку, що запровадження 

нових еколого-правових дисциплін, спеціалізацій, розробка відповідної 

навчально-методичної документації, видання підручників, монографій з 

еколого-правової тематики відбуваються, в першу чергу, у тих вищих 

навчальних закладах, де формуються  усталені освітньо-наукові осередки 

науково-педагогічних та наукових працівників найвищої кваліфікації, різних 

організаційно-правових форм – кафедри, наукові центри та підрозділи, наукові 

школи тощо. 

Для прикладу зазначимо, що викладання нормативних дисциплін 

«Екологічне право» та «Земельне право» запроваджено в навчальний процес у 

більшості юридичних ВНЗ України, зокрема, у Національній юридичній академії 

України імені Ярослава Мудрого, Одеській національній юридичній академії, на 

юридичних факультетах Дніпропетровського національного університету, 

Львівського національного університету імені Івана Франка, Одеського 

національного університету імені Мечнікова, на економіко-правовому 

факультеті Донецького національного університету, у Київському інституті 

туризму, економіки та права, Хмельницькому інституті регіонального 

управління та інших ВНЗ, що здійснюють підготовку майбутніх юристів. 

Таким чином, на вищі навчальні заклади, юридичні факультети та 

відповідні кафедри, які є суб’єктами навчально-виховних та інших освітянських 

правовідносин, покладається істотна частина соціальної відповідальності за 

рівень еколого-правової підготовки юристів в Україні. Конкретні форми 

діяльності із запровадження в навчальний процес еколого-правових дисциплін, 

спеціалізацій та створення навчально-методичної документації є гарантією 

забезпечення реалізації суб’єктивних прав громадян в галузі юридичної, 

екологічної та еколого-правової освіти, а також гарантуватимуть підвищення 

загального рівня еколого-правової свідомості та культури у суспільстві.  

Зокрема, зростанню рівня еколого-правової освіти у вітчизняних 
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юридичних вищих навчальних закладах могли б сприяти, на наш погляд, такі 

взаємообумовлені заходи, як: 

– створення у юридичних вищих навчальних закладах окремих кафедр, 

які б забезпечували викладання еколого-правових предметів, або виділення 

секцій на діючих кафедрах;  

–якнайширше запровадження вищими навчальними закладами у 

навчальний процес спеціалізацій еколого-правового спрямування та спецкурсів 

з еколого-правових дисциплін; 

 –якісне та своєчасне навчально-методичне забезпечення еколого-

правових дисциплін, зокрема, видання монографій, підручників, посібників та 

інших видань з актуальних питань розвитку екологічних відносин в Україні та 

світі; 

 – заходи з посилення еколого-правової науки, в тому числі, підготовки 

науково-педагогічних та наукових працівників з наукової спеціальності 

12.00.06 – земельне право, аграрне право, екологічне право, природноресурсове 

право. 

Подальше вдосконалення та підвищення науково-теоретичного рівня  

викладання еколого-правових дисциплін у вищих юридичних навчальних 

закладах є гарантією ефективності  правотворчої та правозастосовчої діяльності 

та усіх інших видів юридичної діяльності у галузі екологічних відносин, а в 

кінцевому результаті – є гарантією реалізації екологічних прав громадян, 

забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання природних 

ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.   

Надзвичайно важливим засобом, який може обумовити подальший 

розвиток системи еколого-правової освіти, мають стати стандарти вищої 

юридичної освіти. Відповідно до чинного Закону України «Про вищу освіту» 

стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих 

державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, 

і галузевих об’єднань організацій роботодавців та затверджує їх за 
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погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

(ст. 6). 

Розроблення проектів стандартів вищої юридичної освіти в Україні та їх 

затвердження є на сьогодні одним із найбільш гострих питань усієї правової 

системи, турбують освітянську громадськість і викликають дискусії та 

обговорення в юридичній літературі. Відмітимо, що встановлюючи вимоги до 

змісту, рівня та обсягу еколого-правової освіти майбутніх юристів, зазначені 

стандарти набувають ознак еколого-правового явища, і, тим самим, в цій 

частині є предметом еколого-правової науки. 

Стандартам юридичної освіти притаманні, на наш погляд, певні ознаки, 

які характеризують їх як правове явище. Однією з таких ознак, яка підлягає 

більш глибокому науковому дослідженню, є їх генетичний багатосторонній 

зв’язок з правосвідомістю. При чому йдеться як про правосвідомість в цілому, 

так і про різні галузеві прояви останньої, в тому числі, екологічну 

правосвідомість.  

Як відомо, зміст правосвідомості складають певні правові поняття, 

уявлення, судження, почуття, концепції, теорії тощо. Проте питання форм 

прояву правосвідомості, тобто її вираження в об’єктивній реальності, 

залишається недостатньо дослідженим, в тому числі і в еколого-правовій науці. 

До найбільш значних форм прояву правосвідомості відносять право, правові 

акти, науку, суспільну думку, програми політичних партій, практичну 

поведінку людей. На нашу думку, є підстави для віднесення стандартів 

юридичної освіти до таких форм. Відповідно, в частині еколого-правових 

дисциплін освітні стандарти є формою вираження (об’єктивації) суспільної та 

групової теоретико-професійної еколого-правової свідомості.  

Стандарти юридичної освіти, як і навчальні плани, програми дисциплін 

та інша навчально-методична документація є «матеріальними носіями» знання, 

однією з форм його буття: об’єктивованим (позаіндивідуальним) духовним [49, 

с. 44]. Особливу правову природу має і діяльність по створенню стандартів 

освіти з правових дисциплін, оскільки вона є однією з форм прояву, 
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об‘єктивованого існування правової ідеології, що обумовлює належність 

зазначеної діяльності до правової надбудови суспільства.  

Складність взаємозв’язків у досліджуваній сфері полягає в тому, що 

будучи, з одного боку, формою прояву існуючої у суспільстві еколого-правової 

свідомості, з іншого боку, стандарти здійснюють зворотній вплив на її 

формування, а тому зміст стандартів стане основою та обумовить розвиток 

еколого-правової освіти майже на десятиріччя, оскільки у відповідності до 

чинного законодавства стандарти вищої освіти мають переглядатися не рідше 

ніж один раз на 10 років. Тому, конкретний зміст стандартів вищої юридичної 

освіти в частині визначення переліку нормативних дисциплін еколого-

правового циклу та мінімального обсягу їх викладання у юридичних ВНЗ має 

надзвичайно велике теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку 

екологічного права, усієї еколого-правової системи, еколого-правової 

свідомості та культури, підвищення ефективності дії екологічного 

законодавства України. 

На наше переконання, підвищена увага до еколого-правової освіти та її 

поглиблення є не вузькогалузевим «кулуарним» інтересом окремої групи 

спеціалістів, а нагальною потребою сьогодення, обумовленою наявними 

екологічними викликами глобального характеру, міжнародними та 

європейськими тенденціями розвитку суспільства. Відповідно, одним з 

актуальних завдань вітчизняної юридичної науки є створення передумов для 

екологізації юридичної освіти в Україні, гарантією чого можуть стати 

екологізовані стандарти вищої юридичної освіти, наповнені відповідним 

змістом.  

З врахуванням зазначеного можуть бути сформульовані наступні 

висновки: 

 1. Еколого-правова освіта являє собою складне соціально-правове явище 

та є сукупністю наступних аспектів:  

– мережи відповідних навчальних закладів, установ, підрозділів (вищих 

навчальних закладів, інститутів, факультетів, кафедр) (система еколого-
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правової освіти);  

– певного обсягу еколого-правових знань, що залежить від освітнього та 

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки студента та відповідає 

затвердженій у встановленому порядку нормативній документації (еколого-

правова освіта в суб’єктивному розумінні); 

 – рівня еколого-правової свідомості, мислення та еколого-правової 

культури випускника вищого навчального закладу, досягнутих внаслідок 

навчання у вищому навчальному закладі (психологічний аспект еколого-

правової освіти).  

 2. Еколого-правова освіта є елементом еколого-правової дійсності та 

еколого-правового життя, правовим феноменом, що «з’єднує» еколого-правову 

культуру та еколого-правову науку, як явища правової надбудови, з еколого-

правовою діяльністю, що  обумовлює її місце у системі еколого-правових явищ. 

 3. Однією з функцій еколого-правової науки є формування високої 

професійної еколого-правової свідомості майбутніх юристів, еколого-правового 

професіоналізму у їх майбутньої юридичної діяльності, кінцевими (непрямими) 

об’єктами якої є природні ресурси, навколишнє природне середовище, життя та 

здоров‘я людини.  

 

ВИСНОВКИ ДО II РОЗДІЛУ 

У II розділі визначено місце суб’єктивного права громадян на екологічну 

освіту в системі екологічних прав громадян, зокрема, встановлено, що найчастіше 

при класифікації екологічних прав в залежності від сфери суспільного життя право 

на екологічну освіту відноситься до групи культурних прав. Зроблений висновок 

про особливе місце права на екологічну освіту в системі екологічних прав, який 

обгрунтовується тим, що реалізація зазначеного права впливає на стан 

навколишнього природного середовища та його елементів не безпосередньо, а 

опосередковано, через формування екологічних знань, екологічної свідомості та 

культури людини. Крім цього, реалізація права на екологічну освіту може бути 

передумовою або гарантією здійснення інших екологічних прав громадян або 
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більш ефективної реалізації останніх, а також виконання їх екологічних обов’язків. 

Доведено, що найбільш тісно право на екологічну освіту пов’язано з правом на 

екологічну інформацію, оскільки зазначені права частково співпадають за своїми 

об’єктами – екологічним знанням та екологічною інформацією. Виявлено, що право 

на екологічну освіту, як одне екологічних прав громадян, має “подвійну правову 

прописку”, оскільки є, водночас, одним з елементів (правомочностей) 

конституційного права громадян на освіту в Україні.  

Аналіз правовідносин у галузі реалізації права на екологічну освіту дав 

можливість довести, що безпосередня реалізація досліджуваного права 

здійснюється суб’єктом у конкретних (галузевих, освітніх) правовідносинах з 

відповідним навчальним закладом. Юридичним фактом, який обумовлює зазначену 

можливість, є факт запровадження у навчальний процес, як в інваріантній так і у 

варіативній його частині, відповідних екологічних дисциплін (предметів, курсів, 

уроків, тем тощо), напрямів підготовки, спеціальностей, спеціалізацій тощо.  

Зазначені правовідносини можуть бути класифіковані за різними критеріями, 

зокрема, визначено, що, здебільшого, вони є регулятивними, відносними, 

складними, строковими відносинами. Крім того, коло таких відносин окреслюється 

існуючою структурою освіти в Україні, тому вони поділяються на відносини у 

галузях дошкільної, загальної середньої,  позашкільної, професійно-технічної, 

вищої та післядипломної  екологічної освіти.  

Визначено, що суб'єктами права на екологічну освіту в Україні є фізичні 

особи, незалежно від  їх статі, раси, національності, соціального і майнового 

стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, стану здоров'я, місця 

проживання, громадянства та інших обставин.  Водночас, особлива увага при 

аналізі структури досліджуваних правовідносин була приділена такому їх елементу, 

як об’єкт, оскільки, відповідно до положень загальної теорії права, саме цей 

елемент дає відповідь на питання: “право на що?” надано суб’єкту. Дослідження 

науково-доктринальних підходів та положень нормативно-правових актів щодо 

об’єктів освітянських правовідносин та суб’єктивного права на освіту дозволило 

зробити висновок, що об’єкт правовідносин у галузі екологічної освіти є складним 
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(багаторівневим) утворенням. Екологічне знання, яке повинно відповідати 

критеріям системності, науковості, обгрунтованості, достовірності, є безпосереднім 

об’єктом досліджуваних правовідносин. Водночас, встановлено, що мета та 

призначення екологічної освіти, поширення якої в усьому світі визнано одним із 

найважливіших природоохоронних засобів, обумовлює необхідність виділення і 

непрямого (загального) об’єкта зазначених правовідносин, до якого автором 

віднесено еколого-безпечний, сталий розвиток людства та довкілля, збереження 

навколишнього природного середовища, ефективне використання природних 

ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь. 

Одним із стратегічних напрямків розвитку освіти в Україні є її екологізація. В 

сучасній вітчизняній науці поняття “екологізація освіти” досліджується, 

здебільшого, у педагогічній, філософській та екологічній науці. На підставі аналізу 

наукових джерел та положень  нормативно-правових актів, автор приходить до 

висновку, що, з точки зору права, екологізація освіти може розглядатися в якості 

особливого виду правовідносин процесуального характеру, спрямованих на 

реформування системи освіти України. Крім того, з точки зору об’єктивного права, 

екологізацію освіти запропоновано розглядати як комплексний міжгалузевий 

правовий інститут, який у структурі екологічного права може бути включений до 

його Загальної частини. 

Крім того, на основі науково-теоретичного розуміння понять “освіта”, 

”екологічна освіта”, “юридична освіта” були досліджені особливості та правова 

природа еколого-правової освіти, як складного соціально-правового явища. На 

підставі загальнотеоретичних положень щодо поняття та структури правового 

життя та правової дійсності, які можуть розглядатися і як прояви відповідних 

галузей права, встановлено, що еколого-правова освіта є елементом еколого-

правової дійсності та еколого-правового життя. Доведено, що забезпечуючи 

належний рівень еколого-правової культури, еколого-правової свідомості та 

мислення майбутніх юристів – суб’єктів професійної юридичної діяльності –  

еколого-правова освіта, в кінцевому рахунку, здійснює вплив на стан об’єктів 
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екологічних правовідносин: життя і здоров’я людей, довкілля та природних 

ресурсів. 

Засобами посилення еколого-правової освіти у юридичних вищих 

навчальних закладах є запровадження у навчальний процес еколого-правових 

спеціалізацій та спецкурсів, включення відповідних навчальних дисциплін до 

галузевих стандартів вищої юридичної освіти, створення відповідних кафедр 

(секцій кафедр), спеціалізованих вчених рад, інші навчально-методичні та 

інституційно-функціональні засоби. Підкреслено, що підвищена увага до проблем 

еколого-правової освіти є нагальною потребою сьогодення та обумовлюється 

наявністю об’єктивно існуючих екологічних викликів глобального, регіонального 

та локального рівнів, міжнародними та європейськими тенденціями розвитку у 

сфері охорони довкілля. 
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РОЗДІЛ III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЕКОЛОГІЧНУ ОСВІТУ 

 

3.1. Стан нормативно-правового регулювання відносин у галузі 

екологічної освіти в Україні 

Серед багатьох факторів, що впливають на процес здійснення права на 

екологічну освіту в Україні, а також на екологізацію освіти та переорієнтацію її 

на питання сталого розвитку, важливого значення набуває ефективність 

нормативно-правового регулювання. Характерною рисою вітчизняного 

законодавства в галузі екологічної освіти є відсутність спеціального закону, 

який би комплексно регулював зазначені відносини. Водночас, система 

законодавчих актів, що закріплюють положення, які регулюють відносини у 

галузі екологічної освіти, являє собою складну розгалужену систему. 

Ефективне регулювання правовідносин в галузі екологічної освіти 

вимагає відповідних правових засобів, які б забезпечили загальнообов`язковість 

такої освіти на рівні екологічного імперативу. Неодмінною умовою для цього є 

наявність відповідної нормативно-правової бази. 

Аналіз існуючого законодавства дасть можливість виявити основні 

напрямки, а також недоліки правового регулювання еколого-освітніх відносин. 

Адже несвоєчасність правового регулювання, неузгодженість між нормативно-

правовими актами, наявність прогалин або дефектів у правовому регулюванні 

може гальмувати розвиток відповідної галузі діяльності. 

Центральним законодавчим актом в системі екологічного законодавства 

України, який закріплює правові основи екологічної освіти, є Закон України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. 

[222]. У зазначеному Законі вперше серед країн колишнього СРСР та більшості 

інших країн світу було закріплено право громадян на одержання екологічної 

освіти (п. «ж» ст. 9). Крім того, згідно із зазначеним Законом, підвищення 

екологічної культури суспільства і професійна подготовка фахівців 

забезпечуються в Україні загальною обов'язковою комплексною освітою і 
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вихованням в галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому 

числі в дошкільних установах, у системі загальної середньої, професійної, 

вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (ст. 7). 

Встановлено також, що Україна гарантує своїм громадянам реалізацію 

екологічних прав, наданих їм законодавством (ст. 11). Зазначений Закон, на 

нашу думку, заклав основи системи правового регулювання в галузі екологічної 

освіти в Україні. 

 У розділах зазначеного Закону, присвячених закріпленню інституційно-

функціонального механізму в галузі екології, передбачені також повноваження 

деяких органів в галузі екологічної освіти, зокрема, до компетенції Кабінету 

Міністрів України та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

віднесено повноваження по організації екологічного виховання та екологічної 

освіти громадян (ст.ст. 17 та 19 Закону). Крім того, до повноважень місцевих 

рад віднесено організацію вивчення навколишнього природного середовища 

(ст. 15). Щодо останнього повноваження зазначимо, що його здійснення 

відбувається в інших, ніж освіта у навчальних закладах, сферах діяльності. 

  Також зазначеним Законом встановлено, що екологічні знання є 

обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність 

яких пов'язана з використанням природних ресурсів і може впливати на стан 

навколишнього природного середовища. Зазначимо, що відсутність у тексті 

Закону засобів забезпечення такої норми, призвела до її низької ефективності, 

фактичного ігнорування на практиці.  

  Актуальною проблемою є застосування зазначеної норми до осіб, які 

претендують на зайняття керівних посад у відповідних державних органах 

управління у галузі екології. Так, зацікавленою громадськістю ініційовано збір 

підписів за відставку Міністра екології та природних ресурсів України, однією з 

причин для чого стала відсутність, на думку заявників, у зазначеної особи 

належної компетентності, що перешкоджає ефективному виконанню службових 

обов’язків [155]. 

  На нашу думку, було б доцільним доповнити зазначену статтю 
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положеннями про правові наслідки її невиконання, наприклад, щодо недопуску 

або відсторонення осіб, які не мають екологічних знань, від виконання 

обов’язків, їх звільнення або переведення на іншу роботу, направлення на 

обов’язкове навчання чи підвищення кваліфікації тощо. Оскільки йдеться про 

врегулювання відносин в галузі трудових відносин чи державної служби, 

зазначені вище положенні також мають бути відображені у відповідному 

галузевому законодавстві. Крім того, необхідно визначити, який рівень та обсяг 

екологічних знань є необхідним для конкретних робіт або посад. В іншому 

випадку, зазначена норма може лишитися декларативною і надалі. 

Значна увага питанням екологічної освіти приділяється на рівні основних 

засад національної політики, в тому числі, екологічної. Так, основи екологічної 

політики Української держави у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки, закріплюються Основними засадами (стратегією) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженими Законом 

України від 21 грудня 2010 г. [207].  

Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості визнано в 

зазначеному документі стратегічною метою національної екологічної політики 

номер один. Недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збереження 

навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку визнається 

однією з першопричин екологічних проблем України.  

Основними завданнями, спрямованими на підвищення екологічної 

свідомості, є розроблення до 2015 року і реалізація Стратегії екологічної освіти 

з метою сталого розвитку українського суспільства та економіки України; 

створення до 2015 року системи екологічного навчання та підвищення 

кваліфікації державних службовців, до компетенції яких належать питання 

охорони навколишнього природного середовища; створення до 2015 року 

мережі регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі закладів освіти, 

неурядових природоохоронних організацій тощо; розроблення до 2015 року 

організаційного механізму місцевого, регіонального та національного рівня для 
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активного залучення громадськості до процесу екологічної освіти з метою 

сталого розвитку, екологічної просвіти та виховання; включення питань 

формування екологічної культури, екологічної освіти та просвіти в  державні 

цільові, регіональні та місцеві програми розвитку. 

   Освіта та наукове забезпечення формування і реалізації національної 

екологічної політики, як і законодавство у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, віднесені у Стратегії до переліку інструментів 

реалізації національної екологічної політики (розділ 4). 

   Зокрема, у сфері освітнього забезпечення формування і реалізації 

національної екологічної політики Стратегією передбачається, що розроблення 

методологічних основ та запровадження безперервної екологічної освіти  

сприятимуть успішній реалізації національної екологічної політики. Такі її 

складові, як екологічна освіта для сталого розвитку, програма екологічної 

освіти в рамках державних освітніх програм для дошкільних навчальних 

закладів, для загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних 

закладів I – IV рівнів акредитації, програми післядипломної освіти та курсової 

перепідготовки фахівців, є критерієм успішності реалізації Стратегії. 

Випереджаючими темпами має розвиватися всеохоплююча екологічна просвіта 

та виховання підростаючого покоління шляхом підтримки діяльності 

позашкільних закладів освіти, еколого-натуралістичних центрів та 

природничих секцій центрів дітей та юнацтва (п. 4.9.) 

 Конкретизація передбачених у Стратегії заходів на перші 5 років 

здійснюється у Національному плані дій з охорони навколишнього природного 

середовища на 2011 – 2015 роки, затвердженому розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  від 25 травня 2011 р. № 577-р [205]. З метою досягнення цілі 

№1 «Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості» заплановано 

здійснити такі заходи: 

 – створення екологічного освітнього Інтернет-порталу «Веб-освіта для 

сталого розвитку», забезпечення його функціонування; 

 – підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту 
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Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку; 

 – підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту 

акту щодо затвердження Національного плану дій з реалізації Стратегії 

екологічної освіти для сталого розвитку; 

 – утворення та забезпечення функціонування Національного 

координаційного центру з екологічної освіти для сталого розвитку; 

 – утворення: регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі 

навчальних закладів, неурядових екологічних організацій, об'єктів і територій 

природно-заповідного фонду, підпорядкованих місцевим органам виконавчої 

влади екологічних літніх таборів, шкільних екологічних гуртків; 

 – розроблення і впровадження механізму залучення громадськості до 

процесу екологічної освіти, освіти для сталого розвитку, екологічної просвіти 

та виховання; 

 – розроблення та впровадження в програми навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти та вищих навчальних закладів окремого навчального 

курсу «Екологічна етика»; 

 – розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо 

включення до секторальних і регіональних програм розвитку питань 

формування екологічної культури та освіти. 

Подання на розгляд Кабінету Міністрів проекту Стратегії екологічної 

освіти для сталого розвитку заплановано у термін до грудня 2012 року, а 

розробка Національного плану дій з реалізації даної Стратегії – до кінця 2014 

року.  

 Зауважимо, що Основні засади (стратегія) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року та Національний план дій з охорони 

навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки є, на сьогодні, 

основними документами, що визначають концептуальні основи державної 

екологічної політики України у сфері екологічної освіти, закріплюють взяті на 

себе державою зобов'язання у цій та інших сферах екологічних відносин.  

На жаль, аналіз поточної діяльності центральних органів виконавчої 
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влади та органів місцевого самоврядування дає підстави для висновків про 

великий розрив між задекларованими у зазначених вище стратегічних 

документах ідеями та намірами щодо розвитку екологічної освіти та реальними 

практичними заходами із втілення їх у життя. Стан виконання багатьох з 

передбачених Національним планом заходів є недостатнім та характеризується 

значним відставанням від запланованого. Зокрема, проект Стратегії екологічної 

освіти для сталого розвитку був розроблений на замовлення Мінприроди ще у 

2012 році, однак станом на кінець 2014 року ще не був поданий на розгляд 

Кабінету Міністрів, тому, відповідно, до підготовки Національного плану дій з 

реалізації цієї Стратегії ще не приступали, і у діяльності Міністерства екології 

та природних ресурсів на 2014 рік зазначені роботи не були заплановані [273, с. 

113]. Так само не було розпочато розроблення методичних рекомендацій щодо 

включення до секторальних і регіональних програм розвитку питань 

формування екологічної культури та освіти, термін виконання яких – 2012 рік.  

Серед небагатьох позитивних прикладів вчасного виконання 

запланованих заходів слід навести створення екологічного освітнього Інтернет-

порталу «Освіта для сталого розвитку» [96], та створення спільним наказом 

Мінприроди та Національного агентства з питань державної служби України 

Міжгалузевого координаційного центру з екологічної освіти для сталого 

розвитку на базі Державної академії післядипломної екологічної академії освіти 

та управління, однак будь-які заходи з підтримки діяльності центру у планах 

Мінприроди на 2014 рік були відсутні [273, с. 113]. 

Прийняття Стратегії екологічної освіти з метою сталого розвитку, як і 

Національного плану дій з її реалізації, є, безперечно, одним з доцільних кроків 

на шляху запровадження такої освіти в освітню систему, але пріоритет має бути 

наданий, на наш погляд, удосконаленню діючого законодавства в галузі 

екологічної освіти, в тому числі, прийняттю спеціального законодавчого акта.  

Отже, зазначені документи на даний час не затверджені, виконати 

заплановані заходи у передбачені терміни, скоріше, не вдасться з політичних, 

фінансових та інших причин.  
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Відмітимо також, що одним із змістових недоліків Основних засад 

(стратегії) є те, що у ній не знайшлося місця для важливих, на нашу думку, 

положень, які раніше були передбачені в «Основних напрямках державної 

політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки», затверджених постановою Верховної 

Ради України від 5 березня 1998 р. [208]. Зокрема, в галузі систематизації 

екологічного законодавства передбачалося наукове обґрунтування, розробка та 

прийняття закону про екологічну освіту, як одного з першочергових актів 

екологічного законодавства, необхідність прискореного прийняття якого була 

обгрунтована у вітчизняній еколого-правовій науці на рівні дисертаційного 

дослідження [117]  Крім того, серед елементів правового механізму реалізації 

зазначеного документа передбачалися еколого-правова освіта і наука та 

здійснення конкретних заходів у цій сфері, наприклад, розширення мережі 

навчальних еколого-правових установ, розробка нових навчальних еколого-

правових програм.  

В Основах (стратегії) державної екологічної політики та Національному 

плані дій з охорони навколишнього середовища зазначені положення не 

знайшли відображення, хоча своєї актуальності для формування еколого-

правового механізму державної екологічної політики не втратили дотепер.  

  Одним з небагатьох документів, які спеціально присвячені питанням 

екологічної освіти, є Концепція екологічної освіти України, затверджена 

рішенням колегії Міністерства освіти і науки України № 13\6-19 від 20 грудня 

2001 р. Зауважимо, в першу чергу, що суттєвим недоліком Концепції 

екологічної освіти є її рекомендаційний характер, оскільки Концепція не була 

затверджена і досі не затверджена наказом за підписом Міністра освіти і науки 

України, як цього вимагає вітчизняне законодавство. Тому вона не може 

вважатися нормативно-правовим актом і не має загальнообов'язкового 

характеру. Не зважаючи на це, зазначена Концепція є єдиним документом, який 

на основі інтегративного та міжгалузевого підходу визначає поняття, мету, 

завдання, форми та принципи екологічної освіти в Україні, та залишається 
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методологічною основою для еколого-освітньої діяльності, її навчально-

методичного забезпечення.  

У Концепції окреслено мету та завдання, основні стратегічні напрямки 

розвитку та головні тактичні завдання екологічної освіти та виховання, базові 

складові частини екологічних знань та їх особливостей на усіх рівнях освіти, 

зміст та структура формальної і неформальної екологічної освіти тощо. 

Особлива увага приділяється у Концепції питанням управління у даній сфері, 

зокрема, акцентується увага, що основним завданням управління у сфері 

екологічної освіти є організація і впровадження в Україні державної політики у 

сфері екологічної освіти та контроль за її неухильним виконанням. 

Закріплюються принципи державної політики та конкретні завдання, шляхом 

вирішення яких забезпечується реалізація Концепції. Звертається увага і на 

елементи правового механізму у галузі екологічної освіти, зокрема, 

передбачено необхідність у сприянні розробці й затвердженню Закону України 

про екологічну освіту, а також розробка та створення систем юридичних 

гарантій неухильного виконання вимог у галузі екологічної освіти 

відповідними відомствами та їх установами. 

 Екологічна освіта та виховання є світоглядними та ідеологічними 

засобами подолання як глобальної екологічної кризи, так і тих екологічних 

проблем, які існують у сферах використання окремих природних об'єктів, 

ресурсів, природних комплексів та територій, на регіональному та місцевому 

рівнях, та у окремих напрямах забезпечення екологічної безпеки. Тому істотна 

увага приділяється екологічній освіті та вихованню і в документах, що 

визначають стратегічні засади державної політики в окремих сферах 

екологічних відносин або стосуються певних природних ресурсів, комплексів, 

об'єктів. Наприклад, здійснення заходів щодо екологічної освіти та виховання 

передбачено в законодавчих актах України в галузі використання, охорони та 

відтворення водних об'єктів. Так, одним із завдань Загальнодержавної цільової 

програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну 

річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженої Законом України від 24 
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травня 2012 р. [201], є створення та вдосконалення системи екологічної освіти, 

виховання, інформування громадськості тощо (Додаток 2 «Завдання і заходи»). 

Очікуваними результатами виконання програми є здійснення просвітницьких та 

інформаційних заходів, видання посібників, підручників, бюлетенів, альманахів 

з даних питань (Додаток 3 «Очікувані результати»). 

В «Концепції охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного 

морів», затвердженій постановою Кабміну України від 10 липня 1998 № 1057 р. 

[202] «Загальнодержавній програмі охорони та відтворення довкілля 

Азовського і Чорного морів», затвердженій Законом України від 22 березня 

2001р. [198], зафіксовано, що одним із пріоритетних напрямків у вирішенні 

основних проблем екологічного стану Азовського і Чорного морів є 

підвищення рівня екологічної освіти та виховання населення. Цими 

документами передбачається здійснити комплекс конкретних заходів: видання 

серії освітніх матеріалів про стан довкілля Азовського і Чорного морів, видання 

спеціалізованого  журналу з екологічних проблем морів та іншої науково-

популярної та спеціальної літератури; організація навчання представників 

громадськості з питань вирішення екологічних проблем Азовського і Чорного 

морів, розширення обсягу видання літератури, підвищення рівня екологічної 

освіти та виховання населення та інших. Крім того, передбачається, що 

екологічні знання повинні стати обов'язковим кваліфікаційною вимогою для 

всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних 

ресурсів морів. 

Аналогічні заходи передбачені в розділі про організаційне і наукове 

забезпечення впровадження «Концепції екологічного оздоровлення басейну 

річки Сіверський Донець», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 23 квітня 2003 № 224-р. [231] де зазначено, що одним з важливих 

аспектів успішної реалізації Концепції має стати створення системи 

екологічного виховання, освіти та інформування населення, що проживає в 

басейні річки Сіверський Донець (р. 3). З цією метою запропоновано розробити 

відповідні нормативно-правові акти, програми екологічного виховання та 
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освіти, збільшити видання науково-популярної та іншої літератури, випуск 

науково-пізнавальних теле- і радіопрограм. 

Освіті в галузі земельних відносин приділяє увагу Концепція державної 

цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 

року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 

№ 743- р. [230]. Серед причин складної ситуації, що склалася у сфері земельних 

відносин, а також існуючих проблем у сфері володіння, користування і 

розпорядження землею визнано невдале запозичення правових інститутів і 

механізмів, які використовуються в країнах з розвиненою ринковою 

економікою, і безсистемність у розв'язанні проблем при проведенні земельної 

реформи в Україна. Серед шляхів їх вирішення передбачено наукове та освітнє 

забезпечення даної сфери. 

Важливе значення освіти в галузі лісових відносин підкреслюється в 

Державній цільовій програмі “Ліси України на 2010 – 2015 роки”, затвердженої 

постановою Кабміну України від 16 вересня 2009 року № 977 [197]. Екологічне 

виховання населення, еколого-просвітницька діяльність та інформування 

громадськості про стан лісового господарства визнані одним з шляхів  

вирішення існуючих у сфері лісокористування проблем. Еколого-просвітницька 

діяльність визначається одним з основних завдань даної Програми, а її 

ефективне виконання має забезпечити подальший розвиток лісницької науки і 

освіти. Додаток 2 передбачає ряд конкретних заходів, які необхідно здійснити, 

серед яких: поліпшення наукового і кадровий потенціалу лісового 

господарства, впровадження еколого-просвітницької діяльності, створення 

рекреаційно-просвітницьких об'єктів, шкільних лісництв, забезпечення 

екологічного виховання населення, інформування громадськості про стан 

лісового господарства та інші. 

З огляду на вищезазначене, одним із позитивних прикладів реалізації 

задекларованих еколого-освітніх заходів є наказ Міністерства освіти і науки 

України від 30 січня 2015р. № 66, яким затверджено Положення про учнівські 

лісництва [217]. Згідно зазначеного наказу учнівське лісництво – це об’єднання 
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учнівської молоді, яке діє в загальноосвітньому або позашкільному 

навчальному закладі з метою здобуття нею знань, умінь і навичок у галузі 

лісівництва (п.2). До основних завдань діяльності учнівських лісництв віднесені 

екологічне виховання дітей та молоді, залучення молоді до ефективного 

використання та відтворення лісових ресурсів та інші завдання. 

У лісництвах учні можуть залучатися до виконання таких видів робіт, як  

виявлення та охорона пам’яток природи, вирощування садивного матеріалу, 

озеленення населених пунктів, виявлення та охорона рідкісних рослин, 

розселення й охорона мурашників, створення екологічних стежок, здійснення 

науково-дослідницької діяльності та інших. 

 Стратегія виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 

№ 11-р. [235] для забезпечення збереження, збалансованого використання і 

відтворення біо- та ландшафтного різноманіття в Карпатах, зокрема, передбачає 

сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості з положенням справ і 

притягнення її до участі у прийнятті рішень з охорони та сталого розвитку 

Карпат, створення умов для формування у громадян розуміння 

фундаментальної ролі біо- та ландшафтного різноманіття в життєдіяльності 

людини і суспільства. Одним з напрямків реалізації Стратегії є науково-освітнє 

забезпечення, підвищення рівня екологічної освіти та виховання, створення 

інтернет-порталу для висвітлення положень Карпатської конвенції, активізація 

пропаганди з питань екологічно збалансованого розвитку Карпат серед 

широких верств населення, зокрема: створення кінофільмів, теле- і 

радіопередач, активізація роботи регіональних телевізійних каналів і 

радіопрограм, створення системи регіональних екологічних просвітницьких 

центрів та інші заходи. Результатами Реалізація Стратегії має стати уникнути 

безповоротної втрати частини біо- та ландшафтного різноманіття, забезпечення 

підтримання екологічної рівноваги на території Карпат, вдосконалення системи 

екологічного виховання, освіти та інформування. 

Освітні та просвітницькі заходи передбачені також в Плані заходів щодо 
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збереження та розвитку української частини природного об'єкта «Букові ліси 

Карпат», затвердженому розпорядженням Кабміну України від 23 грудня 2009 

року № 1619 [213]. Зокрема тут передбачається здійснення таких заходів: 

 – постійне проведення роботи, спрямованої на підвищення рівня 

громадської свідомості з питань охорони  навколишнього природного 

середовища; 

 – організація висвітлення у друкованих засобах масової інформації 

питань, пов'язаних із збереженням об'єктів природної та культурної спадщини 

всесвітнього значення, зокрема букових пралісів Карпат; 

 – завершення будівництва еколого-освітнього центру в Ужанському 

національному природному парку;  

 – створення на базі Карпатського біосферного заповідника міжнародного 

навчально-дослідного центру з вивчення букових пралісів Карпат; 

 – проведення постійної роботи з підвищення рівня суспільної свідомості з 

питань охорони навколишнього середовища. 

 Окремі з намічених заходів втілюються у життя, наприклад, активно 

здійснюється просвітницька діяльність із зазначених питань відповідними 

установами природно-заповідного фонду: Ужанським національним природним 

парком [76] та Карпатським біосферним заповідником [173], у яких видається 

спеціальна література, проводяться різноманітні еколого-освітні заходи. 

 Значна увага приділяється розвитку екологічної освіти, виховання та 

просвітництва у законодавстві у галузі охорони природи, природно-заповідного 

фонду, окремих природних комплексів та територій, які мають особливу 

цінність. Так, Законом України «Про природно-заповідний фонд України» від 

16 червня 1992 р.[225] передбачено, що одним із видів використання територій 

та об'єктів природно-заповідного фонду є їх використання в освітньо-виховних 

цілях (ст. 9). Еколого-освітня діяльність є одним із завдань природних 

заповідників (ст. 15), національних природних і регіональних ландшафтних 

парків (ст. ст. 20, 23). З метою ведення навчальної та освітньої роботи 

створюються ботанічні сади (ст. 31) і зоологічні парки (ст. 35).   

http://cbr.nature.org.ua/news/2014/s_de/stud.htm
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 Розвиток екологічної освіти передбачений також у якості одного із 

завдань Концепції Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на 

період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабміну України від 8 лютого 

2006 № 70-р [232]. Напрями виконання даної Програми передбачають 

збільшення кількості фахівців, зайнятих у сфері управління заповідною 

справою, публікацію наукових, науково-популярних, навчальних, методичних 

та інших видань з питань заповідної справи, розробку програми підготовки 

кадрів з питань заповідної справи, а серед очікуваних результатів – розвиток 

екологічної освіти та залучення широких верств населення до рішення 

екологічних проблем. 

 На підзаконному рівні правове регулювання зазначених відносин 

здійснюється Положенням про екологічну освітньо-виховну роботу установ 

природно-заповідного фонду (далі – Положення), затвердженого наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України № 399 від 26 жовтня 2015 

р. [214]., з прийняттям якого визнано таким, що втратило чинність Положення 

про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків 

України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища та ядерної безпеки України № 140 від 21 вересня 1998 

р. [215].  

 Чинним Положенням визначаються основні напрями, мета, порядок 

організації екологічної освітньо-виховної роботи, а також затверджено форми 

щорічного інформування установами ПЗФ щодо її здійснення. Відмітимо, що 

одним з основних напрямів екологічної освітньо-виховної роботи установ ПЗФ 

є і еколого-правовий – ознайомлення громадян із законодавством України, 

міжнародними конвенціями та договорами / угодами у природоохоронній сфері 

( п. 1 Положення).  

 Слід відзначити, що еколого-освітня діяльність об’єктів природно-

заповідного фонду в Україні активно здійснюється і може бути виділена, на 

наш погляд, у окремий самостійний напрямок екологічної освіти, з огляду на 

наявність специфічного суб’єкта та її істотне організаційне, фінансове та 
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нормативно-правове забезпечення. Проте, зазначена діяльність не охоплюється 

відносинами у галузі формальної освіти, тому детальний аналіз правових засад 

зазначеної діяльності не є предметом даного дослідження. 

 Підсумовуючи викладене, зазначимо що одним із системних недоліків 

проаналізованих документів, які закріплюють основи державної екологічної 

політики у галузі екологічної освіти, в тому числі, у окремих сферах 

екологічних відносин, окрім їх помітної декларативності, є відсутність чіткого 

розмежування між заходами з екологічної освіти, просвітництва та 

екологічного інформування, що не сприяє реальному здійсненню передбачених 

заходів. 

 Зазначені форми еколого-освітньої діяльності характеризуються 

істотними відмінностями у їх правовій природі, нормативно-правовій базі та 

механізмах реалізації. «Формальна» екологічна освіта може надаватися тільки у 

відносинах з навчальними закладами системи освіти України відповідно до 

законодавства України про освіту. 

З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне проаналізувати основні 

положення  щодо екологічної освіти, які закріплені у законодавстві про освіту, 

оскільки здійснення екологічної освіти та виховання, як ми зауважили вище, 

відбувається за участю навчально-виховних закладів в межах освітніх 

правовідносин формальної освіти.  Спершу охарактеризуємо основні 

документи концептуального, стратегічного характеру, які визначають 

перспективні напрямки державної політики у галузі освіти в Україні на 

майбутнє, її пріоритети та завдання. 

Орієнтиром для подальшого розвитку екологічної освіти в Україні є 

положення Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, схваленої указом Президента України від 25 червня 2013 р., у якій 

закріплено такий стратегічний напрямок розвитку освіти в Україні, як її 

екологізація. Повільне здійснення екологізації системи освіти віднесено 

зазначеною Стратегією до числа актуальних, найбільш гострих проблем, які 

стримують розвиток та не дають можливості забезпечити нову якість освіти, 
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адекватну нинішній історичній епосі (розділ II). 

 Серед основних завдань зазначеної Стратегії – необхідність концентрації 

на реалізації принципу екологізації органів управління освітою та науково-

методичних служб. До перспективних завдань у цій сфері віднесені посилення 

екологічної та правової підготовки учнів та студентів. Крім того, повинна бути 

здійснена модернізація змісту освіти, що визнано одним з основних напрямків 

реалізації вказаної стратегії. За своїм змістом така модернізація передбачає 

необходність підготовки фахівців для сталого розвитку з новим екологічним 

мисленням. 

Реформа освіти передбачається Стратегією сталого розвитку «Україна – 

2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року, та 

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою 

Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року, у якій передбачено 

реформування дошкільної, середньої, професійно-технічної та позашкільної 

освіти України згідно з європейськими стандартами. 

Основні напрями розвитку освіти у першій чверті XXI століття визначає 

також Національна доктрина розвитку освіти  (далі – Національна доктрина), 

затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року [206]. 

Зокрема, передбачено, що держава повинна забезпечувати екологічну, правову 

освіту (п. 3), що основною  метою національного виховання є формування 

екологічної культури (п. 5), та що у системі освіти повинен створюватися 

екологічно сприятливий життєвий простір (п.11). 

Засадничі положення щодо реформування освіти містяться також у 

Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») [195], 

затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. 

№ 896. Передбачено, що стратегічним завданням реформування змісту 

загальноосвітньої підготовки має бути формування, зокрема, правової та 

екологічної культури (п.1), а одним з пріоритетних напрямів реформування 

виховання є формування екологічної культури людини,  гармонії її відносин з 

природою (розділ «Національне виховання»). 
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 З аналізу зазначених актів вбачаєтся, що в даний час освітня система є 

об’єктом реформування, пов’язаного з її екологізацією, модернізацією – 

підготовкою фахівців для сталого розвитку з новим екологічним мисленням, та 

приведенню до відповідності із європейськими стандартами. Таке 

реформування, на наш погляд, представляє собою окремий вид правовідносин, 

аналіз яких здійснено у підрозділі 2.2. даної роботи. 

 Проаналізуємо, які положення щодо екологічної освіти містяться у 

законах, що безпосередньо регулюють освітянські відносини. В-першу чергу, 

потрібно звернутись до Закону України «Про освіту», завданням якого, згідно 

ст. 2 є регулювання суспільних відносин у  галузі  навчання,  виховання,  

професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України. 

Зазначений Закон закріплює, що  загальна  середня  освіта  в Україні 

забезпечує  «засвоєння визначеного суспільними... потребами   обсягу знань 

про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання» (ст. 

35). Крім цього, Закон покладає на батьків (або осіб, що їх замінюють) 

обов'язок виховувати у дітей дбайливе  ставлення до навколишнього  

природного середовища (ст. 59). 

Законом України «Про дошкільну освіту» встановлено такі положення 

щодо екологічної освіти та виховання: 

 1) у статті 7 до завдань дошкільної освіти віднесено виховання у дітей 

свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; 

 2) згідно зі статтею 23 зміст дошкільної освіти визначається Базовим 

компонентом дошкільної освіти, який передбачає виховання елементів 

природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного 

ставлення до довкілля; 

 3) батьки або особи, які їх замінюють, згідно ст. 36 зобов'язані виховувати 

у дітей дбайливе ставлення до довкілля. 

 У свою чергу, Закон України «Про загальну середню освіту», 

закріплюючи у статті 3 визначення загальної середньої освіти, зазначає, що це 

цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями, зокрема – 
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про природу. Також у ст. 29 зазначеного Закону відтворена норма щодо 

обов'язків батьків виховувати у дітей дбайливе ставлення до навколишнього 

природного середовища. 

Закон України «Про позашкільну освіту» серед основних напрямів 

позашкільної освіти передбачає: 

1) еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями, 

учнями і слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування 

екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв' язання 

екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та 

інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського 

господарства: квітництво, лісництво, садівництво, бджільництво; та 

2) туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців, 

учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та 

довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів 

і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з 

туризму та краєзнавства. 

У Законі України «Про вищу освіту» одним з основних завдань вищого 

навчального закладу передбачено формування особистості шляхом, зокрема, 

правового та екологічного виховання (ст. 26). 

 Важливим елементом у системі правового регулювання освітніх відносин 

є також державні стандарти освіти, аналіз змісту та правової природи яких 

здійснено в наступних підрозділах. 

 Особливе місце в системі правових основ екологічної освіти займають 

міжнародні договори України. Глобалізація екологічних проблем, необхідність 

забезпечення і захисту екологічних прав громадян вимагають всебічних заходів 

як локального, регіонального так і універсального характеру [34, с. 81]. 

Недарма питання екологічної освіти та виховання були і є важливими 

напрямками природоохоронного співробітництва України та багатьох держав 

світу. У період з 1991 року по теперішній час Україною укладено двосторонні 

міжнародні договори, в тому числі угоди і меморандуми, про співробітництво в 
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галузі охорони навколишнього природного середовища з Урядами і 

Міністерствами Сполучених Штатів Америки, Угорської Республіки, 

Республіки Грузія, Федеративної Республіки Німеччина, Словацької 

Республіки, Російської Федерації, Данії, Польщі, Республіки Білорусь, 

Республіки Австрія, Республіки Болгарія, Республіки Молдова, Турецької 

Республіки, Республіки Македонія. У всіх зазначених випадках передбачено, 

що в рамках співробітництва у сфері охорони навколишнього природного 

середовища з метою вирішення глобальних екологічних проблем сторони 

будуть здійснювати співробітництво у сфері екологічної освіти та виховання. 

Наприклад, в Угоді між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів 

Америки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища від 

7 травня 1992 р. [200] сторони домовилися  укладати практичні угоди із 

співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища в певних сферах, 

у тому числі і з екологічної освіти. Така співпраця може включати підготовку 

та навчання кадрів, обмін вченими, спеціалістами та стажерами, створення 

Центру екологічної освіти та інформації в Києві. 

 Крім міждержавних угод, співпраця у сфері екологічної освіти 

передбачена також договорами України з ЮНЕСКО і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами. Зокрема, у Протоколі про 

співпрацю між Україною та Організацією Об'єднаних Націй в питаннях освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО) від 13 квітня 1991 р. [248] зазначається, що 

питання екологічної освіти та виховання населення в дусі екологічної етики, 

створення загальнонаціональної системи такої освіти на всіх рівнях набули 

особливої важливості для України, яка визнала свою готовність розширити свій 

внесок у діяльність ЮНЕСКО у розробці проблем екологічної етики. 

Так у статті 63 «Навколишнє середовище» Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами, ратифікованого Законом України від 10 листопада 1994 р. 

[289], закріплено положення про те, що сторони будуть в цілях боротьби з 

погіршенням стану навколишнього середовища розвивати і укріплювати 
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співробітництво, що включає питання екологічної освіти і виховання.  

На сьогоднішній день ці питання не втратили своєї актуальності, тож 

цілком логічно, що співробітництво між Україною та Європейським Союзом у 

галузі освіти і навчальної підготовки у сфері охорони навколишнього 

середовища закріплено і в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами [288], ратифіковану Законом України від 16 вересня 2014 року  (стаття 

361 Угоди про асоціацію).  

 Отже, як демонструє проведений аналіз, українське законодавство 

містить значну кількість нормативно-правових актів різної юридичної сили та 

галузевої належності, які передбачають необхідність екологічної освіти, 

просвітництва та виховання, закладають правові основи відносин у зазначеній 

галузі. Разом з тим, система правового регулювання екологічної освіти не 

позбавлена багатьох істотних недоліків. Головним з таких недоліків є те, що 

більшість законодавчих актів містить положення переважно декларативного, 

програмного характеру, які не підкріплюються, як цього вимагає загальна 

теорія права, правовими негативними наслідками у випадках їх невиконання, не 

передбачають чіткого механізму їх виконання, контролю, конкретних заходів 

відповідальності.  

Істотним недоліком досліджуваної сфери правового регулювання є, на 

наш погляд, відсутність у вітчизняному законодавстві закріплених юридичних 

обов'язків та повноважень визначених суб'єктів (органів управління, 

навчальних закладів) з надання екологічної освіти та здійсненню екологізації 

(реформування, модернізації) освіти, та відсутність будь-яких положень щодо 

відповідальності в разі невиконання таких обов'язків. Закріплення в 

законодавстві прямого юридичного обов’язку по здійсненню екологічної освіти 

та виховання дітей тільки щодо батьків є суттєвим дефектом правового 

регулювання зазначеної сфери відносин. З огляду на це зауважимо, що 

включення до основних завдань навчальних закладів завдання по екологічному 

вихованню, як це передбачено Законом «Про вищу освіту» та планується 
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встановити щодо професійно-технічних та загальноосвітніх закладів, не є 

юридичною гарантією обов’язкового включення дисциплін екологічного 

напрямку в навчальний процес, а відповідно – не є засобом забезпечення права 

на екологічну освіту, оскільки не відповідає об’єкту цього права. 

З точки зору теорії правовідносин юридичний обов'язок надавати 

екологічну освіту є кореспондуючим по відношенню до суб'єктивного права 

громадян на екологічну освіту. Пряме закріплення обов'язку навчальних 

закладів усіх рівнів та типів здійснювати екологічну освіту та його подальша 

нормативно-правова деталізація стануть важливим засобом подолання 

відміченого нами переважання норм декларативного характеру в даній сфері, 

стануть однією з правових засад запланованої у Національній доктрині освіти 

екологізації та модернізації системи освіти в Україні.  

У чинному законодавстві України про освіту, натомість, на навчальні 

заклади покладений лише обов’язок додержуватися відповідних стандартів 

освіти, за недодержання яких передбачено юридичну відповідальність. Отже, 

майже єдиним реальним правовим засобом, що забезпечує запровадження 

екологічної освіти в навчальний процес, є, на сьогодні, система стандартів 

освіти, які за формою об’єктивації є системою підзаконних нормативно-

правових актів. 

Таким чином, слід констатувати, що правові норми щодо екологічної 

освіти у чинному законодавстві розміщені фрагментарно, у нормативно-

правових актах різної галузевої належності. Зазначені норми не створюють 

чіткої системи належного правового механізму реалізації права громадян на 

екологічну освіту. Правові засади інституційно-функціонального механізму 

забезпечення екологічної освіти, його суб’єктно-об’єктний склад 

характеризуються істотними дефектами, а правові засади юридичної 

відповідальності у галузі екологічної освіти у чинному законодавстві практично 

відсутні. 

До таких суб'єктів, в першу чергу, відносяться установи формальної 

освіти всіх типів, видів і форм власності, створення яких передбачено 
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законодавством Украіни про освіту. Крім цього, необхідно визначити конкретні 

органи, до повноважень яких увійде здійснення організації, координації, 

стандартизації, контролю та інших функцій управління в сфері екологічної 

освіти, і закріпити правові засади здійснення вказаної діяльності. 

Формами удосконалення правового регулювання у сфері екологічної 

освіти можуть бути як прийняття спеціального базового закону про екологічну 

освіту, який буде, на нашу думку, комплексним міжгалузевим актом 

законодавства, так і включення спеціальних розділів, статей, норм в діючі акти, 

чи акти, прийняття яких планується. 

У деяких країнах пострадянського простору існує досвід прийняття 

спеціальних законів у галузі екологічної освіти. Наприклад, Закон «Про 

екологічну освіту та виховання населення» був прийнятий в Республіці 

Вірменія  20 листопада 2001 року, Закон «Про екологічну освіту та 

просвітництво» 10 січня 2002 року прийнятий в Азербайджанській Республіці. 

В Республіці Таджикістан діє Закон «Про екологічну освіту населення» від 29 

грудня 2010 року. Приймаються такі закони в багатьох суб'єктах  Російської 

Федерації, зокрема станом на 2008 рік закони про екологічну освіту та 

формування екологічної культури діяли в 13 суб`єктах (Республіка Дагестан,  

Республіка Саха (Якутія), Камчатський край, Приморський край, Волгоградська 

область, Калінінградська область, Самарська область, Сахалінська область, 

Ульяновська область та інші) та знаходилися на стадії обговорення ще у 20-ти.  

Наприклад, в Екологічному кодексі Татарстану [302] від 15 січня 2009 р. 

правовим основам екологічної освіти і просвітництва присвячені статті  68 – 74, 

у яких, зокрема, закріплюються принципи екологічної освіти, елементи системи 

(рівні) екологічної освіти, загальні засади організації здійснення такої освіти (її 

моделі, форми, наявність відповідних програм та стандартів освіти), загальні 

засади організації екологічного навчання керівників підприємств, які 

впливають на стан довкілля. 

Позитивним досвідом для вітчизняного законодавства можуть бути 

приклади закріплення у згаданих вище законах основних елементів правового 
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механізму екологічної освіти та виховання, до яких, зокрема, відносяться такі, 

як:  

 – встановлення обов`язковості мінімуму екологічних знань та закріплення 

поняття такого мінімуму; 

 – закріплення принципів державної екологічної політики в галузі 

екологічної освіти;  

 – визначення структури екологічної освіти, поняття та елементів еколого-

інформаційного простору;  

 – закріплення системи стандартів у галузі екологічної освіти, порядку їх 

прийняття; 

 – встановлення загальних засад державної підтримки та фінансування 

еколого-освітньої діяльності; 

 –встановлення інституційно-функціональних засад управління даною 

сферою, зокрема переліку спеціально уповноважених державних органів та їх 

конкретних повноважень у галузі забезпечення екологічної освіти, виховання, 

просвітництва; 

 – закріплення переліку прав громадян та громадських організацій у сфері 

екологічної освіти;  

 – визначення загальних засад контролю за додержанням відповідних 

законів. 

 Ще одним із прикладів правового регулювання у галузі екологічної освіти 

серед країн колишнього СРСР є Екологічний кодекс республіки Казахстан [301] 

від 9 січня 2007 р., в якому у Розділі 7 «Екологічна освіта та просвітництво, 

наукові дослідження та міжнародне співробітництво у галузі охорони 

навколишнього середовища» передбачена окрема глава 25 «Екологічна освіта 

та просвітництво, підвищення кваліфікації спеціалістів» (ст.ст.181–184). У 

зазначеній главі закріплюються мета та основні завдання екологічної освіти та 

просвітництва; організаційні засади діяльності у цій сфері; положення щодо 

системи безперервної та комплексної екологічної освіти, яка охоплює усі рівні 

освіти; перелік заходів державної підтримки екологічної освіти та 
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просвітництва. 

  Основні правові засади екологічної освіти, закріплені в зазначеному 

Кодексі, є наступними: 

– встановлено, що екологічна освіта, екологічна просвіта та підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі охорони навколишнього середовища 

розвиваються в Республіці Казахстан як частина системи освіти для сталого 

розвитку; 

– закріплено мету екологічної освіти, якою є формування активної 

життєвої позиції громадян та екологічної культури в суспільстві, заснованих на 

принципах сталого розвитку; 

– встановлено пріоритетні напрямки державної підтримки екологічної 

освіти, до яких, зокрема відносяться: фінансування визначених робіт з 

екологічної освіти в установах освіти в рамках документів Системи державного 

планування Республіки Казахстан; участь державних органів у формуванні 

державного освітнього замовлення на підготовку фахівців; надання державного 

замовлення на наукові дослідження в галузі освіти для сталого розвитку; 

надання державного соціального замовлення громадським об'єднанням, що 

здійснюють діяльність в галузі екологічної освіти та просвітництва; 

– передбачено що державні загальнообов'язкові стандарти освіти і типові 

навчальні програми професійної освіти за спеціальностями в галузі охорони 

навколишнього середовища і природокористування затверджуються 

уповноваженим органом у сфері освіти за погодженням з уповноваженим 

органом у сфері охорони навколишнього середовища. 

Однією з країн, яка може бути прикладом ефективного забезпечення 

екологічної освіти протягом багатьох років, є США. Питання правового 

регулювання, організації та фінансування екологічної освіти успішно 

вирішуються тут, починаючи з 70-х рр. XX cт. Саме тоді вперше був прийнятий 

перший Федеральний закон про екологічну освіту, на виконання якого 

створений спеціальний відділ екологічної освіти у Департаменті охорони 

здоров’я, освіти та соціального забезпечення, надлений конкретними 
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повноваженнями у зазначеній галузі. У 1990 році був прийнятий Національний 

закон про екологічну освіту [15], який передбачив створення Національного 

фонду екологічної освіти як допоміжну до Національного агентства з охорони 

навколишнього середовища організацію. Метою створення Фонду є сприяння  

поширенню екологічних знань в усіх сегментах суспільства за рахунок 

фінансової, в тому числі, приватної підтримки діяльності фонду [8].   

 Відповідний Закон із назвою «Про підвищення екологічної свідомості за 

допомогою екологічної освіти та для інших цілей» [1] прийнятий 12 грудня 

2008 р. у Республіці Філіппіни. Зазначений Закон закріплює наступні засоби 

правового регулювання у галузі екологічної освіти: 

 –обов‘язок держави сприяти національній обізнаності щодо ролі 

природних ресурсів у забезпеченні економічного зростання та важливості 

охорони довкілля і додержання екологічного балансу для забезпечення сталого 

розвитку нації;  

 – визначення перелікувідповідних інституцій, які зобов’язані інтегрувати 

екологічну освіту в шкільні програми на всіх рівнях освіти;  

– встановлення механізму проведення міжгалузевих консультацій щодо стану 

еколого-освітньої діяльності з метою її вдосконалення; встановлено 

орієнтовний зміст екологічної освіти. 

 Закон Республіки Тайвань «Про екологічну освіту» [13], прийнятий 5 

червня 2010 року, закріплює детальний організаційно- та фінансово-правовий 

механізм забезпечення екологічної освіти та передбачає заходи фінансової та 

іншої відповідальності за порушення зазначеного Закону. Зокрема, у 

зазначеному Законі передбачені наступні заходи: 

 – зобов’язання спеціально визначених центральних органів влади 

розробляти  національне резюме з екологічної освіти, яке підлягає узгодженню 

на кількох рівнях та переглядається кожні чотири роки, а також розробляти 

національний план дій в галузі екологічної освіти та регулярне представлення 

доповідей щодо виконання зазначеного національного плану;  

 – зобов’язання компетентних органів влади всіх рівнів та центральних 
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державних органів виділяти бюджетні платежі у відповідності з національним 

резюме з екологічної освіти; 

 – зобов’язання компетентних органів влади створити спеціальний фонд 

екологічної освіти, джерелами фінансування якого є, зокрема, щорічно – не 

менше 10% доходів  одержаних від виконання визначеними суб’єктами робіт з 

переробки відходів, та щорічно – 5% від сум штрафів, сплачених за 

правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища, та 

інші доходи; 

 – передбачений перелік еколого-освітніх заходів, які можуть 

фінансуватися з таких фондів, та детальна процедура такого фінансування; 

 – обов’язкова сертифікація інституцій, створених для еколого-освітньої 

діяльності; 

 – обов’язок призначення спеціально уповноважених осіб з питань 

екологічної освіти у державних органах, державних підприємствах та 

установах, у шкільних округах та некомерційних організаціях, у разі, якщо 

вони  не менше ніж на 50% фінансуються з фонду екологічної освіти, в деяких 

випадках зазначені особи також повинні пройти спеціальну сертифікацію; 

 – передбачені засоби стимулювання громадськості та некомерційних 

організацій у разі їх участі в еколого-освітній діяльності; 

 – за порушення вимог зазначеного закону встановлено систему штрафів, 

які можуть бути замінені прослуховуванням певної кількості навчальних годин 

екологічних дисциплін. 

 Активізація міжнародного співробітництва та обмін досвідом у сфері 

правового регулювання у галузі екологічної освіти та екологізації освіти були б, 

на нашу думку, корисними для вдосконалення державної політики у зазначеній 

галузі в Україні. У багатьох країнах світу існує досвід правового забезпечення 

екологічної освіти та освіти задля сталого розвитку, який міг би стати цікавим 

для України. У Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Канаді, 

Австралії, Японії, Новій Зеландії, Філіппінах, Тайвані та інших країнах світу 

прийняті законодавчі акти в галузі екологічної освіти або затверджені 
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загальнодержавні плани (стратегії) розвитку цієї сфери, створені спеціальні 

управлінські структури та активно діють чисельні громадські екологічні 

організації та спеціально створені фонди, діяльність яких здійснюється на 

належній організаційно-правовій основі. 

 Зважаючи на вищевикладене, зазначимо наступне: 

 1. У чинному законодавстві багатьох країн світу існує досвід правового 

регулювання у галузі екологічної освіти, який може бути корисним для 

розвитку вітчизняних правових досліджень у даній сфері відносин. 

 2. Аналіз стану правового регулювання в галузі екологічної освіти в 

Україні демонструє, що останнє здійснюється державою безсистемно. Правові 

норми, які регулюють зазначені відносини, включені, переважно, в екологічне 

законодавство та законодавство про освіту без будь-якої кореляції між собою та 

без врахування сутності відповідних правовідносин. Так, право громадян на 

екологічну освіту, хоча і закріплено у Законі «Про охорону навколишнього 

природного середовища», але у законодавстві про освіту, в межах якого 

здійснюється його реалізація, не відображене. 

3. Основними дефектами законодавства у зазначені галузі є його надмірна 

декларативність, а також відсутність імперативних приписів регулятивного 

характеру у акті рівня закону щодо обов’язковості екологічної освіти в усіх 

навчальних закладах освітньої системи незалежно від його типу, форми 

власності та рівня освіти, що було б, на наше переконання, вагомою гарантією 

можливості реалізації зазначеного вище права.  

4. Істотною прогалиною є відсутність у законодавстві закріплення 

прямого юридичного обов’язку кожного навчального закладу надавати 

екологічну освіту, адже як показав проведений аналіз, такий обов’язок 

покладений державою лише на батьків дітей. 

 

5. На підставі зазначеного вважаємо доцільним внести наступні зміни та 

доповнення у чинне законодавство України з метою вдосконалення 

організаційно-правового механізму екологічної освіти в Україні: 
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1) статтю 7 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» викласти у новій редакції: 

«Стаття 7. Обов’язкова екологічна освіта і виховання в інтересах 

сталого розвитку в Україні 

Екологічна освіта і виховання в інтересах сталого розвитку є 

обов’язковими елементами навчального процесу в усіх навчальних закладах 

системи освіти в України, в тому числі в дошкільних навчальних закладах, в 

системі загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та 

післядипломної освіти.  

Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України та інші 

центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться 

навчальні заклади, забезпечують включення обов’язкового мінімуму 

екологічних знань до змісту державних стандартів освіти та навчальних планів 

усіх підпорядкованих їм навчальних закладів, незалежно від їх типу, рівня та 

форми власності. 

Екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх 

посадових та службових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням 

природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього 

природного середовища. Перелік відповідних робіт, посад та порядок перевірки 

наявності відповідної екологічної підготовки посадових та службових осіб 

встановлюються постановою Кабінету Міністрів України. В разі відсутності 

необхідного рівня знань, умінь та навичок відповідні особи не допускаються до 

виконання своїх посадових та службових обов’язків, виконання робіт. 

Спеціально визначені вищі та професійні навчальні заклади здійснюють 

підготовку спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного 

середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки з урахуванням суспільних потреб. 

Діяльність, спрямована на припинення та обмеження здійснення права 

громадян на екологічну освіту не допускається та тягне за собою юридичну 

відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.» 
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 2) Доповнити статтю 3 «Право громадян України на освіту» Закону 

України «Про освіту» новою частиною такого змісту: «Право громадян на 

одержання екологічної освіти забезпечується наданням обов’язкового мінімуму 

екологічних знань в усіх навчальних закладах України».  

  3) Доповнити статтю 6 «Основні принципи освіти» новим пунктом 

такого змісту: «обов’язковості екологічної освіти в інтересах сталого 

розвитку» 

 4) Доповнити пункт 1 статті 15 «Державні стандарти освіти» 

частиною такого змісту: «До державних стандартів освіти обов’язково 

включається екологічний мінімум знань, обсяг та зміст якого визначається 

Міністерством освіти і науки України, та залежить від рівня освіти, галузі 

знань, напряму або спеціальності, за якими здійснюється підготовка». 

 5) Доповнити статтю 51 пункт 1 «Права вихованців, учнів, студентів, 

курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, 

докторантів» підпунктом такого змісту: 

1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні 

ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою 

право на: «екологічну освіту у обсязі не менше обов’язкового екологічного 

мінімуму знань, встановленого державними стандартами освіти». 
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3.2. Державні стандарти освіти та обов’язковий екологічний мінімум 

знань,  як   засоби   забезпечення   права  на   екологічну   освіту   в  Україні 

Одним важливих засобів забезпечення права на екологічну освіту в 

України повинні стати стандарти освіти, затвердження яких передбачено 

законодавством Україні про освіту. Саме стандарти освіти є засобом 

визначення конкретного змісту та обсягу формальної освіти в усіх навчальних 

закладах незалежно від їх рівня та форми власності. За допомогою стандартів 

освіти, які стали на даний час реальністю теорії та практики освітянських 

відносин, здійснюється нормування змісту освітньої діяльності та 

контролюється її якість.  

Концепція екологічної освіти України до одного з головних тактичних 

завдань на шляху вдосконалення екологічної освіти відносить розробку й 

постійне вдосконалення Державних стандартів професійної екологічної освіти, 

переробку діючих стандартів для усіх рівнів і напрямів підготовки  з 

урахуванням вимог щодо формування екологічної культури.  

Вважається, що вперше поняття «стандарт» у системі освіти було 

запроваджено в Англії в 1860 р.[82] В сучасний період стандартизація освіти 

здійснюється в багатьох Європейських країнах та розглядається науковцями як 

один з ефективних шляхів підвищення рівня освіти, виведення  її  на  новий 

якісно вищий  щабель розвитку [253]. Як правило, стандарт освіти пов’язується 

з її якістю та необхідністю порівняння досягнутого рівня освіти з певним 

еталоном, роль якого і відведена стандарту освіти. У різних країнах стандарти 

освіти мають різні назви, але від цього сутність стандарту не змінюється. 

Інколи вважається, що в освітніх стандартах доцільно фіксувати тільки 

мінімально необхідні знання та вміння, зберігаючи при цьому широкий простір 

для варіативних навчальних програм [82].  

В Україні визначення стандарту, як «нормативного документу, 

заснованого на консенсусі, прийнятого визнаним органом, що встановлює для 

загального і неодноразового використання правила, настанови або 

характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямованого на 
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досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері», закріплено 

у Законі України «Про стандартизацію» від 5 червня 2014р. [228]. Проте дія 

даного Закону спрямована на врегулювання діяльності у сфері стандартизації та 

застосування її результатів, на сферу освіти не поширюється (ст. 2). 

Загальні засади стандартизації освіти в Україні закріплені у статті 15 

Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р., де передбачено, що 

державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня 

освітньої та фахової підготовки в Україні та є основою оцінки освітнього та 

освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм одержання 

освіти. Державні стандарти освіти розробляються окремо для кожного 

освітнього рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів України, крім 

стандартів у сфері вищої освіти, та підлягають перегляду та перезатвердженню 

не рідше ніж один раз на 10 років. Відповідність  освітніх  послуг державним 

стандартам і вимогам визначається шляхом ліцензування, інспектування, 

атестації та акредитації навчальних закладів. Зокрема, за результатами атестації 

дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 

закладів визначається відповідність освітніх послуг державним стандартам 

певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів, приймається рішення 

про створення, реорганізацію або ліквідацію навчальних закладів тощо. 

Розробка державних стандартів освіти та встановлення державних стандартів 

знань з кожного предмета віднесені зазначеним Законом до повноважень 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері освіти (ст. 12).  

 Наявність стандартів освіти для кожного освітнього рівня обумовлює 

необхідність аналізу особливостей зазначених стандартів у окремих сферах 

освітніх правовідносин. Особливої ваги набувають дослідження змісту вимог 

щодо екологічних знань у стандартах дошкільної та загальної середньої освіти 

в Україні, оскільки повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою 

(стаття 53 Конституції України) і ці освітні рівні охоплюють абсолютну 

більшість дітей.  
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Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), затв. 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 [188] 

передбачає, що дошкільне виховання в Україні повинно спрямовуватися  на  

започаткування екологічної культури у дитини. Педагогічна наука визнає 

екологічну освіту дітей дошкільного віку надзвичайно важливою. Саме на етапі 

дошкільного дитинства формується початкове відчуття навколишнього 

середовища, дитина одержує емоційні  враження від природи, накопичує 

уявлення про різні форми життя. В цей період формуються першооснови 

екологічного мислення, свідомості, культури [157, с. 3]. В цей період 

відбувається становлення самосвідомості, швидко накопичується життєвий 

досвід, розширюється коло уявлень дитини [157, с. 29]. Дослідження та 

практика екологічного виховання доводять, що дітям старшого дошкільного 

віку доступні достатньо складні знання про екологічні взаємозв’язки в 

екосистемах, що пробуджують розуміння шкоди, яку наносить людина у разі  

порушення таких зв’язків [157, с. 104]. 

Виховання у дітей свідомого ставлення до оточення та довкілля є одним 

із завдань дошкільної освіти, закріплених Законом України «Про дошкільну 

освіту» від 11 липня 2001 р. [189] (ст. 7). Згідно ст. 11 зазначеного Закону 

дошкільний навчальний заклад забезпечує відповідність рівня дошкільної 

освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти – державного 

стандарту, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до 

рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за 

яких вони можуть бути досягнуті (ст. 22). Виконання вимог Базового 

компонента дошкільної освіти є обов'язковим для усіх дошкільних навчальних 

закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, форм 

здобуття дошкільної освіти. Зміна змісту і обсягу Базового компонента 

дошкільної освіти не допускається. У ст. 23 зазначеного Закону 

конкретизовано, що зміст дошкільної освіти визначається Базовим 

компонентом дошкільної освіти та передбачає, зокрема, виховання елементів 

природодоцільного світогляду та розвиток позитивного емоційно-ціннісного 
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ставлення дитини до довкілля. Дошкільна освіта у межах Базового компоненту 

дошкільної освіти повинна здійснюватися за Державною базовою програмою та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими у встановленому 

порядку. 

В даний час конкретний зміст та обсяг дошкільної освіти, в тому числі, і 

екологічної, визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2012 

р. № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти».  

Отже, Базовий компонент дошкільної освіти [31] (далі – Базовий 

компонент) визначає обов’язковий мінімум змісту основних освітніх програм, 

обсяг навантаження, вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості 

дитини певного віку, та складається за змістом з кількох напрямів за сферами 

життєдіяльності, однією з яких є, зокрема, сфера «Природа». Даний напрям, як 

зазначається у Базовому компоненті, повинен формувати елементарний 

природодоцільний світогляд, нести ціннісно-змістову наповненість за 

природничим та екологічним напрямами, сприяти усвідомленню дитиною себе 

як частки природи, формувати відчуття відповідальності за те, що відбувається 

внаслідок її дій у довкіллі. Через сферу «Природа» повинно формуватися 

екологічне спрямування особистості, орієнтованої на відтворення екологічної 

культури суспільства.  

Встановлюється, що метою даної сфери Базового компоненту є 

екологічна вихованість, екологічне світорозуміння, позитивне та дбайливе 

ставлення дитини до природного довкілля та його компонентів. Сфера 

«Природа» за своїм змістом складається з кількох змістових ліній, які 

визначають обов’язкові компетентності дитини: знання та вміння за певними 

розділами. Наприклад, дитина повинна мати уявлення про природу планети 

Земля; розуміти цінність життя та здоров’я людей та їх залежність від 

природного довкілля; знати що людина впливає на довкілля та помічати його 

забрудненість тощо.  

Слід відмітити, що сфера «Природа» входить до інваріантної частини 
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БКДО, яка є обов’язковою для реалізації, незалежно від типу дошкільного 

начального закладу та форми здобуття дошкільної освіти, на відміну від 

варіативної складової, яка може бути обрана навчальним закладом.  

Базовий компонент дошкільної освіти доповнюється Базовими 

програмами розвитку дитини дошкільного віку, однією з яких є, зокрема, 

Базова програма «Я у світі» [30], затв. Міністерством освіти і науки України 21 

березня 2008 р. та впровадженої наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20 січня 2009 р. № 41 [187]. Слід відмітити, що у виховному процесі, 

особливо у його варіативній частині  можуть використовуватися і інші 

програми, прикладом яких може бути апробована у 10 дошкільних навчальних 

закладах Шевченківського району м. Києва навчально-інформаційна програма з 

екологічного виховання «ЕкоСім’я від А до Я», ініційована одним з виробників 

дитячого харчування за підтримки Київської міської державної адміністрації за 

участю кафедри початкової освіти Київського університету ім. Бориса 

Грінченка [140]. Програма розрахована на дітей та батьків, включає теоретичну 

та практичну частину, в тому числі, вистави, створення екокутків, конкурси. В-

подальшому заплановано поширення даної програми по усій Україні. 

Зауважимо, що крім затвердження вимог до змісту дошкільної 

підготовки, законодавство встановлює також кількісний критерій – граничну 

кількість занять з відповідних змістовних напрямків на тиждень, в залежності 

від вікової групи дитини. В даний час такі норми визначаються Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2015  № 446 «Про 

затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у 

дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» [191]. 

Зокрема, за освітньою лінією «ознайомлення з природним довкіллям» 

передбачено від 1-го до 2-х занять на тиждень тривалістю від 15 до 25 хвилин в 

залежності від віку дітей. 

Отже, законодавством України закріплюється певний обсяг обов’язкових 

екологічних знань у галузі дошкільної екологічної освіти та виховання в 

інваріантній складовій державних стандартів дошкільної освіти. Зазначені 
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стандарти є правовою гарантією реалізації права громадян на одержання 

екологічної освіти у дошкільних навчальних закладах. 

Провідна і найважливіша роль в екологічній освіті і вихованні учнівської 

молоді Концепцією екологічної освіти України відводиться загальноосвітньому 

навчальному закладу (р. 5). Зокрема, встановлюється, що мета загальної 

середньої освіти – формування особистості з новим типом мислення й 

свідомості та високим ступенем екологічної культури, а завдання – сформувати 

систему знань, поглядів і переконань учнів, які забезпечуватимуть громадську 

відповідальність за стан навколишнього середовища, як основу існування 

держави, готовність його поліпшувати шляхом прийняття необхідних 

екологічно грамотних рішень на основі нового стилю мислення і життя у 

злагоді з природою. Ця провідна ідея має розвиватися від початкової освіти до 

закінчення школи. Ефективним засобом формування екологічної культури, 

згідно з Концепцією екологічної освіти, є екологізація шкільної освіти, яка 

передбачає включення екологічних аспектів, що пов'язані з основним 

матеріалом, до складу практично всіх навчальних дисциплін.  

 У відповідності із Законом України «Про загальну середню освіту» [190] 

від 13 травня 1999 р. загальна середня освіта (далі – ЗСО) – це цілеспрямований 

процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, 

суспільство, культуру та виробництво, результатом якого є інтелектуальний, 

соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої 

освіти і трудової діяльності (ст. 3). Отже, із самого законодавчого поняття 

загальної середньої освіти випливає необхідність включення до її змісту 

природничих знань. Крім того, посилюється важливість закріплення 

обов’язкових вимог щодо екологічної освіти та виховання у державних 

стандартах ЗСО, оскільки до цієї системи належать як загальноосвітні 

навчальні заклади всіх типів і форм власності, так і  навчально-виробничі 

комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів 

акредитації, що надають повну загальну середню освіту та, відповідно, 

зобов’язані виконувати вимоги державних стандартів ЗСО. 
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Поняття, структура, порядок затвердження та вимоги до змісту 

Державного стандарту ЗСО закріплюються у розділі V «Державний стандарт 

загальної середньої освіти» Закону України «Про загальну середню освіту. 

Згідно зазначеного Закону Державний стандарт загальної середньої освіти – це 

зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості 

учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної 

середньої освіти та гарантії держави у її досягненні (ст. 30). Державний 

стандарт загальної середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів 

України і переглядається не рідше одного разу на 10 років. Структуру 

Державного стандарту загальної середньої освіти складають: Базовий 

навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів; загальна 

характеристика інваріантної та варіативної складових змісту загальної 

середньої освіти; державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 

(вихованців) (ст. 32).  

 За чинним законодавством України державні стандарти ЗСО складаються 

з стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти. 

Проаналізуємо дані документи на предмет закріплення в них вимог щодо 

екологічної освіти та виховання учнів та вихованців. Так, Державний стандарт  

початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 квітня 2011 р. № 462 [193],  передбачає включення до 

інваріантної (обов’язкової) складової змісту початкової загальної освіти такої 

освітньої  галузі як «Природознавство». Метою освітньої  галузі  

«Природознавство» є  формування природознавчої  компетентності  учня  

шляхом   засвоєння   системи інтегрованих  знань  про природу,  способів 

навчально-пізнавальної діяльності,  розвитку  ціннісних  орієнтацій  у  різних  

сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.  

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:  

 – виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою 

належність до  різних елементів природного середовища, здатна мислити, 

бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;  
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 – формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини 

світу, що охоплює систему знань, яка відображає закони і закономірності 

природи та місце в ній людини;  

 – розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, 

пізнавальної активності та  амостійності, здатності до творчості, 

самовираження і спілкування;  

 – забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприйняття 

природи з практичною природоохоронною діяльністю;  

 – засвоєння традицій  українського народу у відносинах людини з 

природою;  

 – оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ природи 

та суспільства. 

Також структурною частиною зазначеного Державного стандарту є 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів в кожній з 

галузей. Зокрема, у галузі «Природознавство» учень повинен: застосовувати 

знання для охорони природи та збереження тепла і електроенергії у побуті; 

виконувати правила поведінки у природі; брати участь у природоохоронній 

діяльності; знати про значення Червоної книги і заповідних територій для 

охорони природи тощо.  

 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затв. 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, [193] 

складається із: 

 – загальної характеристики складових змісту освіти; 

 – Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів II—

III ступеня згідно з додатком 1 (далі — Базовий навчальний план); 

 – державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, згідно з 

додатком 2.  

У відповідності з принципом наступності системи стандартів освіти 

зазначений стандарт також містить у своєму складі освітню галузь 

“Природознавство», завданнями якої є формування у учнів ціннісних 



173 

 

  

орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а 

також ідей сталого розвитку.  

Загальними змістовими лініями зазначеної освітньої галузі є: екологічні 

основи ставлення до природокористування; екологічна етика; рівні та форми 

організації живої і неживої природи, які структурно представлені в таких 

компонентах освітньої галузі, як загально-природничий, астрономічний, 

біологічний, географічний, фізичний, хімічний, екологічний.  

Елементи екологічних знань представлені в кількох різних компонентах. 

Наприклад, загальноприродничий компонент повинен забезпечити формування 

в учнів основи цілісного уявлення про природу і місце людини в ній, сприяє 

розвитку ціннісних орієнтацій учнів у різних сферах життєдіяльності та їх 

адекватній поведінці в навколишньому природному середовищі. Екологічний 

компонент спрямований на формування в учнів екологічної свідомості та 

дотримання правил екологічно безпечної поведінки в навколишньому 

природному середовищі. Біологічний компонент забезпечує засвоєння учнями 

знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і 

взаємодію, взаємозв’язок із неживою природою, розуміння біологічної картини 

світу, цінності таких категорій, як знання, життя, природа, здоров’я, 

формування свідомого ставлення до екологічних проблем, усвідомлення 

біосферної етики тощо.  

Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів II-III 

ступеня закріплює мінімальну кількість годин на вивчення кожного напряму, а 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів встановлюють 

конкретні вимоги до компетентностей учнів у кожній із сфер навчання.  

 З метою більш ефективної реалізації змісту державних стандартів освіти 

Положенням про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів 

загальноосвітніх навчальних закладів [216], затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14 грудня 2012 № 1423 

передбачено створення Кабінетів природничо-математичних предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до Державного стандарту 
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базової і повної освіти. Завданням функціонування кабінетів з ПМП є, зокрема, 

створення передумов для: організації навчально-виховної роботи з біології, 

географії, фізики, хімії; забезпечення в основній та старшій школі поглибленого 

і профільного навчання. 

Законодавством передбачено прийняття стандартів освіти і у галузі 

професійно-технічної освіти. Так, Закон України «Про професійно-технічну 

освіту» від 10 лютого 1998 р. у ст. 30 закріплює, що зміст зазначеної освіти 

визначається державними стандартами з кожної професії для підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах. У 

статті 32 зазначеного Закону вказано, що державний стандарт професійно-

технічної освіти – це сукупність державних вимог до змісту професійно-

технічної освіти, рівня кваліфікації випускника професійно-технічног  

навчального закладу та освітнього рівня вступників.  

Особливістю даного рівня освіти є те, що одночасно тут діють державні 

стандарти загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти, адже, 

здебільшого, навчання у таких закладах включає в себе одночасне одержання 

повної загальної середньої освіти. 

Законом передбачені розробка Державного стандарту професійно-

технічної освіти та Державних освітніх стандартів з конкретних професій. Крім 

цього, передбачено затвердження професійних стандартів – вимог до 

кваліфікації працівників, їх компетентності, що визначаються роботодавцями і 

слугують основою для формування професійних кваліфікацій (ст. 33). Державні 

стандарти професійно-технічної освіти та Державні стандарти професійно-

технічної освіти з конкретних робітничих професій затверджені, відповідно, 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 [194] та 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2013 р. № 511, але 

вимог щодо екологічної освіти учнів не містять, як, загалом, і Закон України 

«Про професійно-технічну освіту». 

 Система стандартів вищої освіти в Україні знаходиться в даний час у 

стані реформування. Це пов'язано з прийняттям нового Закону України «Про 
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вищу освіту» від 1 липня 2014 р., у якому законодавцем змінені положення 

щодо системи стандартів вищої освіти, порівняно зі змістом Закону, що діяв 

раніше.  

Зокрема, система стандартів вищої освіти, передбачена Законом України «Про 

вищу освіту» від 17 січня 2002 р., представляла собою трирівневу систему, що 

складалася з державних стандартів  вищої  освіти, галузевих стандартів  вищої  

освіти  та стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів.  

 Нова система стандартів вищої освіти складається з стандартів освітньої 

діяльності та стандартів вищої освіти. Стандарт освітньої діяльності – це 

сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу 

вищого навчального закладу і наукової установи. Стандарти освітньої 

діяльності розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної 

спеціальності та є обов’язковими до виконання всіма вищими навчальними 

закладами незалежно від форми власності та підпорядкування, а також 

науковими установами, що забезпечують підготовку докторів філософії та 

докторів наук. Стандарти освітньої діяльності розробляються та 

затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 

за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

(ст. 9). 

 В свою чергу, стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та 

до результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових 

установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах 

кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ). Стандарти 

вищої освіти за кожною спеціальністю повинні розроблятися центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій 

галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі 
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навчальні заклади, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та 

затверджувати їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти (ст. 10). 

 Стандарт вищої освіти визначатиме вимоги до освітньої програми, в 

тому числі, вимоги до змісту освіти. Зокрема, це вимоги щодо переліку 

компетентностей випускника; нормативного змісту підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання; вимоги 

професійних стандартів (у разі їх наявності). 

 На підставі освітньої програми за кожною спеціальністю вищий 

навчальний заклад повинен розробити навчальний план, який визначатиме 

перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність вивчення дисциплін, 

обсяг та форми проведення навчальних занять. Для конкретизації планування 

навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий 

навчальний план, що затверджується керівником вищого навчального закладу. 

Вищий навчальний заклад у межах ліцензованої спеціальності може 

запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається вищим навчальним 

закладом. Відмітимо, що у чинному Законі «Про вищу освіту» положення щодо 

розробки ВНЗ навчальних планів, робочих навчальних планів та переліку 

спеціалізацій розміщені законодавцем у статті 10 «Стандарти вищої освіти», 

але без прямої вказівки щодо віднесення зазначених документів до системи 

стандартів освіти.  

 Відмітимо, що нова система стандартів вищої освіти, на відміну від 

попереднього Закону, не  передбачає такого виду стандартів, як стандарти  

вищої  освіти вищих навчальних закладів, до яких, зокрема, були віднесені 

перелік спеціалізацій за спеціальностями, варіативні частини освітньо-

кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів, 

варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки, варіативні 

частини засобів діагностики якості вищої освіти, навчальні плани та програми 

навчальних дисциплін. Поділ системи стандартів вищої освіти на державні, 

галузеві, та стандарти ВНЗ новим Законом не передбачений. 
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Поняття освітньої програми, запроваджене новим Законом «Про вищу 

освіту», відповідає Міжнародній стандартній класифікації освіти ЮНЕСКО. 

Але, зазначений Закон не включає освітню програму до системи стандартів 

вищої освіти, на відміну від Закону, який втратив чинність, у якому до 

галузевих стандартів вищої освіти входила освітньо-професійна програма 

підготовка (ОППП), яка визначає нормативний термін та нормативну частину 

змісту навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й 

професійної підготовки фахівця.  

  Чинним Законом України «Про вищу освіту» закріплено систему вищої 

освіти, до якої, поміж іншим, входять рівні та ступені (кваліфікації) вищої 

освіти, галузі знань і спеціальності, освітні та наукові програми, стандарти 

освітньої діяльності та стандарти вищої освіти (ст. 11). 

Отже, як вбачається з положень нового Закону, перелік галузей знань та 

спеціальностей не входить до системи стандартів вищої освіти, а є елементом 

системи вищої освіти в Україні, на відміну від попереднього Закону, за яким 

перелік напрямів та спеціальностей, за якими  здійснюється підготовка 

фахівців, вважався державним стандартом вищої освіти. У статті 12 Закону 

України «Про вищу освіту», який втратив чинність, було встановлено, що 

перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців 

у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, містить перелік назв напрямів, які відображають споріднений зміст 

вищої освіти і професійної підготовки, та перелік назв спеціальностей, які 

відображають неповторювані узагальнені об'єкти діяльності або виробничі 

функції та предмети діяльності. 

Зазначені переліки були затверджені Постановами Кабінету Міністрів 

України «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» від 

13 грудня 2006 р. № 1719 [211] та «Про затвердження переліку спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
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освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» від 27 серпня 2010 р. 

№ 787 [212], які в даний час визнані такими, що втратили чинність в зв‘язку із 

затвердженням Кабінетом Міністрів України постановою від 29 квітня 2015 

року № 266 нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [210]. 

Отже, відповідно до чинного законодавства в даний час в Україні  

здійснюється реформування раніше існуючої системи підготовки бакалаврів за 

напрямами, а спеціалістів та магістрів за спеціальностями, до нової системи 

підготовки за галузями знань та спеціальностями відповідно. Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 р. № 1151 «Про 

особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» затверджено 

Таблиці відповідності переліків напрямів та спеціальностей підготовки 

фахівців. 

 В зв‘язку із зазначеним відмітимо, що конкретний зміст та обсяг 

екологічної освіти у вищих навчальних закладах залежить, головним чином, від 

сфери підготовки студента – напряму (галузі знань) або спеціальності, навчання 

за якими він обрав. 

 Проаналізуємо, які напрями та спеціальності у сфері екологічної освіти 

закріплювало чинне законодавство про вищу освіту до реформування системи 

спеціальностей. Зокрема, напрями підготовки бакалаврів об'єднувалися у більш 

широкі спільності – галузі знань. Так, напрям підготовки «екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування» входив до 

галузі «природничі науки». Передбачалися й інші напрями підготовки та галузі 

знань, із назв яких випливає тісний генетичний зв'язок з екологічними 

відносинами, наприклад: галузі знань «сільське господарство і лісництво», 

«рибне господарство та аквакультура», «розробка корисних копалин», напрями 

«гідротехніка (водні ресурси)», «лісове і садово-паркове господарство», «водні 

біоресурси та аквакультура». 
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 Підготовка спеціалістів та магістрів здійснюється наразі за 

спеціальностями, які, в свою чергу, об’єднуються у відповідні галузі знань. Так, 

спеціальності «екологія та охорона навколишнього середовища», «прикладна 

екологія та збалансоване природокористування (за галузями)», «екологічний 

контроль та аудит», «радіоекологія», «заповідна справа» входили до галузі 

«природничих наук». Крім того, екологічні спеціальності включалися і до 

інших галузей знань, наприклад: «менеджмент природоохоронної діяльності» 

(галузь «менеджмент і адміністрування»), «природоохоронні хімічні 

технології» (галузь «хімічна технологія та інженерія»); «екологічна 

біотехнологія та біоенергетика» (галузь «біотехнологія»); «раціональне 

використання і охорона водних ресурсів», «водогосподарське та 

природоохоронне будівництво», «водопостачання та водовідведення» (галузь 

«будівництво та архітектура»); «лісове господарство», «мисливське 

господарство», «садово-паркове господарство» (галузь «сільське господарство і 

лісництво»), «водні біоресурси», «охорона, відтворення та раціональне 

використання гідробіоресурсів» (галузь «рибне господарство та аквакультура»); 

«прилади і системи екологічного моніторингу» (галузь «метрологія, 

вимірювальна техніка та інформаційно вимірювальні технології»);  

«технологічна експертиза та безпека харчової продукції» (галузь «харчова 

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції») та інші.  

 В окремому розділі «Специфічні категорії» додатково передбачалися 

такі спеціальності для підготовки магістрів, як «економіка довкілля і природних 

ресурсів» та «екологічна політика і право». Це спеціальності, за якими  

підготовка професіоналів здійснювалася на основі базової або повної вищої 

освіти за переліком галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей, який 

визначався центральними органами виконавчої влади за погодженням із 

Міністерством освіти і науки.  

 Отже, «спеціалізована» (професійна) підготовка спеціалістів з екології у 

вищих навчальних закладах України до реформування здійснювалася в межах 

такої галузі знань, як «Природничі науки» та представляла собою систему 
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напрямів та спеціальностей, яка складалася з кількох рівнів, в залежності від 

ступіня «наближеності» напряму або спеціальності до сфери екологічного 

знання. Базовий (професійний рівень)  екологічної освіти складають напрям 

«екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» (бакалаври) та спеціальності «екологія та охорона 

навколишнього середовища», «прикладна екологія та збалансоване 

природокористування (за галузями)», «екологічний контроль та аудит», 

«радіоекологія», «заповідна справа» (спеціалісти та магістри), які входять до 

галузі «природничих наук». З точки зору реалізації права на екологічну освіту, 

навчання за даним напрямом та спеціальностями можна вважати, на нашу 

думку, професійною екологічною освітою.  

 Другим – «екологізованим рівнем» – є спеціальності, включені до інших 

галузей знань, але які за об’єктами (або предметами) діяльності безпосередньо 

пов'язані з використанням природних ресурсів, охороною навколишнього 

природного середовища та забезпеченням екологічної безпеки в усіх сферах 

господарювання в Україні. До третього за ступенем екологізації рівня слід 

віднести, на наш погляд, усі інші «неекологічні» напрями та спеціальності – 

гуманітарні науки, мистецтвознавство тощо. Зміст зазначених сфер освіти 

також повинен включати екологічні знання на мінімальному 

загальнообов'язковому рівні, передбаченому і запровадженому як на рівні 

законів так і системою стандартів вищої освіти. 

 Відмітимо, що в зв‘язку із запровадженим реформуванням системи 

підготовки фахівців з вищою освітою в Україні, перелік відповідних 

спеціальностей зазнав значного скорочення, в тому числі і щодо спеціальностей 

екологічного спрямування, що не можна вважати позитивним явищем з точки 

зору забезпечення права громадян на екологічну освіту. 

 Аналіз вищезазначених положень нормативно-правових актів, що 

закріплюють систему державних стандартів освіти в Україні, дає підстави для 

висновків щодо таких правових ознак таких стандартів:  

1) державні стандарти освіти є ієрархічною системою, яка складається із 
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стандартів різних освітніх рівнів;  

2) за змістом державні стандарти освіти представляють собою сукупність 

обов’язкових норм та правил, що визначають зміст та обсяг освітньої діяльності 

у навчальних закладах;   

3) державні стандарти походять від держави, тим самим, мають 

державно-владний характер; 

4) формою об’єктивації державних стандартів освіти є нормативно-

правові акти; 

5) державні стандарти освіти є елементом структури правовідносин, які 

виникають в галузі освітньої діяльності. 

Як правове явище, стандарти виступають юридичним критерієм 

визначення обсягу та правових форм реалізації освітянської правосуб’єктності, 

повноважень, прав та обов’язків усіх суб’єктів навчально-виховних 

правовідносин: органів управління в галузі освіти, навчальних закладів, 

педагогічних та науково-педагогічних працівників та усіх категорій осіб, що 

навчаються у навчальних закладах. Стандарти є юридичним критерієм для 

визначення рівня навчальної діяльності відповідного навчального закладу. 

Наприклад, факти наявності та додержання затверджених стандартів, як 

зазначалося вище, є підставою для отримання, призупинення та анулювання 

ліцензій навчальними закладами, проходження ними атестації та акредитації, їх 

створення, реорганізації та ліквідації.  

Додержання вимог стандартів освіти є також юридичним обов’язком 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, а невиконання може бути 

підставою для дисциплінарної відповідальності, або іншим чином вплинути на 

трудові правовідносини (проходження атестації, присвоєння категорій, 

педагогічних звань тощо). 

В контексті здійснення конституційного права на освіту громадян 

стандарт освіти є правовим засобом, який створює умови для здійснення права 

на освіту. З іншого боку, стандарт є також критерієм для визначення рівня 

якості освіти випускників та видачі документів про освіту державного зразку.  
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Не тільки учень та його батьки  вправі вимагати від школи та держави 

виконання зобов’язань по наданню освітніх послуг певного рівня, але й 

держава має право вимагати від учня відповідного навчального результату. В 

цьому контексті стандарт  – це засіб забезпечення запланованого рівня якості 

освіти. 

Ґрунтовних досліджень вимагає, на нашу думку, соціально-правова 

природа фактичного змісту норм стандартів освіти, які прямо встановлюють 

зміст освіти і навчальної діяльності. Дані знання відображають більшість сфер 

наукового знання та інформації, які створює людство, і є комплексним 

міжгалузевим знанням. Відповідно, даний масив знань відображає педагогічні 

(дидактичні, методологічні), психологічні, наукові, правові, екологічні, 

інформаційні та інші аспекти, та може бути об’єктом та предметом вивчення 

відповідних галузевих наук. 

 Отже, встановлюючи загальнообов’язкові правила поведінки в галузі 

освіти, санкціоновані державою, освітні стандарти займають важливе місце у 

системі освіти України та одночасно виступають у якості об’єкту та  засобу 

(інструменту) правового регулювання. Ґрунтуючись на закріпленій у чинному 

законодавстві України вимоги щодо обов’язковості стандартів освіти, їх змісту, 

а також форми закріплення, можна зробити висновок про нормативно-правову 

природу стандартів освіти.  

Зважаючи на закріплений в законодавстві порядок їх затвердження, 

стандарти освіти, з точки зору їх об’єктивації, являє собою систему 

нормативно-правових актів. Затверджені у встановленому порядку стандарти 

освіти є джерелами права, особливим елементом системи законодавства про 

освіту. Включення до змісту стандартів освіти екологічних знань (предметів, 

спеціальностей, курсів, питань тощо) охоплюється, на наш погляд, поняттям 

екологізації освіти, як особливого виду правовідносин, аналіз яких здійснено у 

2 розділі даної роботи. 

Сукупність правових норм, які регулюють відносини в галузі 

затвердження та реалізації державних стандартів освіти, є, на нашу думку, 
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комплексним міжгалузевим правовим інститутом, який динамічно розвивається 

в правовій системі України.  Переважну більшість норм даного інституту 

складають норми конституційного та адміністративного права, а також 

трудового, цивільного, екологічного та інших галузей права. Дослідниками, які 

підтримують висловлені ідею щодо існування галузі освітянського права у 

правовій системі, як правило, зазначений інститут включається до системи 

зазначеної галузі права [299, с. 120, 187-188]. 

Отже, державні стандарти освіти, як правове явище, представляють 

собою  визначені і встановлені державою освітні норми (зразки, еталон) знань, 

вмінь та навичок, порушення яких тягне певні юридичні наслідки. В цьому 

контексті державні стандарти освіти – один з основних засобів реалізації права 

людини та громадянина на освіту в Україні, а також  права на екологічну 

освіту. 

Таким чином, встановлюючи обов'язкові вимоги щодо змісту та обсягу 

екологічної освіти, державні стандарти виступають правовим інструментом 

(засобом) забезпечення реалізації права громадян на екологічну освіту. 

Навчальні заклади зобов'язані надати учням якісну екологічну освіту, а учні 

зобов'язані виконувати навчальні обов'язки та досягнути відповідного 

позитивного навчального результату. Недодержання вимог стандартів щодо 

надання екологічної освіти є підставою для юридичної відповідальності 

відповідних суб'єктів.  

Ще одним важливим аспектом є те, що стандарти забезпечують 

реалізацію права громадян на одержання повної та достовірної  інформації про 

державні норми та вимоги до змісту освіти та рівню підготовки випускників 

навчальних закладів. З цієї точки зору,  встановлюючи мінімальні обов’язкові 

вимоги щодо змісту екологічної освіти в начальних закладах держави, державні 

стандарти можуть вважатися, на нашу думку, одним із видів джерел 

екологічної інформації. У статті 25 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та у пп.»б» п.3 ст.2 «Конвенції  про 

доступ до інформації, участь громадськості  в процесі прийняття рішень та 
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доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» до інформації про 

стан навколишнього природного середовища (екологічної інформації) 

відноситься, зокрема, інформація про екологічні плани і програми, діяльність 

або заходи, в тому числі адміністративні, що впливають або можуть  впливати  

на  складові навколишнього середовища, а також про державну екологічну 

політику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища 

тощо. 

Водночас, одним з недоліків закріплення стандартами вимог щодо 

мінімальної екологічних знань, є на нашу думку, відсутність виокремлення 

екологічних знань в окремі розділи з відповідними назвами. Наприклад, 

необхідність включення до інваріантної частини шкільної компоненти школи 

третього ступеню навчальної дисципліни «Основи екологічних знань» 

закріплюється в якості однієї з умови реалізації Концепції екологічної освіти 

України від 20 грудня 2001р. (п. 9). Також слід відзначити, що введення до 

вступних екзаменів до ВНЗ України іспиту «Основи екологічних знань», як 

однієї з ключових рекомендацій, запропоновано у звіті колективу експертів 

«Національна екологічна політика України: загальні оцінки і ключові 

рекомендації» [154].  

Крім того, як демонструє безпосередній аналіз змісту стандартів, у них 

практично відсутні питання сталого розвитку. З урахуванням активної 

співпраці Української держави на міжнародній арені з питань розвитку і 

запровадження концепції освіти в інтересах сталого розвитку, значної кількості 

затверджених програм, планів та концепцій у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки та сталого 

розвитку, у яких передбачено необхідність запровадження такої освіти, 

ситуація не може вважатися задовільною. Саме в інваріантній, обов'язковій 

частині державних стандартів освіти мають бути передбачені відповідні теми.  

Так само у стандартах відсутні і питання з еколого-правової тематики, що 

також не може вважатися задовільним. Концепція екологічної освіти України 

передбачає, що базовими складовими екологічних знань, крім власне 
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природничо-екологічних знань, мають бути сучасні уявлення про законодавчі 

та нормативно-правові принципи раціонального природокористування, основи 

державної та регіональної екологічної політики (п.3). Зростає усвідомлення 

того, що сьогодні еколого-правова освіта є вкрай необхідною для усіх напрямів 

освіти, а не тільки юридичної або екологічної. В літературі визнається, що при 

вирішенні питань екологічної освіти дітей та молоді особливу увагу слід 

приділяти вивченню окремої дисципліни «Екологічне право» [138]. 

Наголошується, що вивчення екологічного законодавства в межах загальної 

дисципліни «Основи права» є недостатнім і не відповідає сучасним потребам у 

підвищенні екологічної культури. Активізувати набуття еколого-правових 

знань необхідно саме в загальноосвітній школі, оскільки саме підлітки часто є 

порушниками екологічного законодавства, не усвідомлюючи, що спричиняють 

шкоду довкіллю. Необхідність знань з екологічного права стає важливою 

умовою для молодих людей, що виходять у самостійне життя. Відсутність 

знань екологічного законодавства, екологічних прав і обов'язків, зокрема, у 

випускників технічних та економічних ВНЗ, де взагалі не передбачено 

вивчення екологічного права, є прикрим фактом, що не відповідає Концепції 

екологічної освіти. Для вирішення цих проблем пропонується включити 

предмет «Екологічне право» до обов'язкових базових дисциплін гуманітарного 

циклу загальної середньої освіти [138], з чим, на нашу думку, слід погодитись.  

Відмітимо, що у даному підрозділі основна увага була акцентована на 

інваріантній частині державних стандартів освіти в Україні, яка встановлює 

уніфіковану, обов’язкову для всіх суб’єктів освітянської діяльності склаову 

навчального процесу. Саме ці норми є, на сьогодні, державною гарантією 

одержання громадянами екологічної освіти. 

Водночас, навчальний процес не обмежується інваріантною, а включає в 

себе і варіативну частину, яка формується із врахуванням побажань та 

можливостей конкретних навчальних закладів. Здійснення еколого-освітньої та 

еколого-виховної діяльності у дошкільній та загально-середній освіті саме в 

межах варіативної частини навчального процесу є достатньо поширеним в 
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Україні. 

В Україні екологічна освіта та виховання активно здійснюється 

переважно  межах позашкільної освіти або в позанавчальний час. Зокрема 

здійснює активну роботу у галузі екологічної освіти і виховання Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі – НЕНЦ) Міністерства 

освіти і науки України, робота якого спрямовується, зокрема, на реалізацію 

завдань, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 р. Наприклад, у 2014 році основними завданнями НЕНЦ  були: 

 – координація науково-методичної, організаційно-масової та навчально-

виховної діяльності обласних, районних, міських позашкільних еколого-

натуралістичних навчальних закладів України;  

 – впровадження основних ідей освіти для сталого розвитку в практику 

позашкільної еколого-біологічної освіти;   

 – підвищення професійного фаху педагогічних працівників позашкільних 

еколого-натуралістичних навчальних закладів;  вивчення та поширення 

перспективного досвіду роботи профільних позашкільних навчальних закладів;  

аналіз та прогнозування діяльності профільних позашкільних навчальних 

закладів [89]. 

Зазначеним центром проводиться значна робота у галузі позашкільної 

екологічної  освіти, наприклад, організована діяльність Дитячого екологічного 

парламенту, у роботі якого беруть участь представники Міністерства екології 

та природних ресурсів України [287].  

Позашкільні еколого-освітні заходи активно проводяться також 

громадськими екологічними організаціями за участю об’єктів природно-

заповідного фонду, Міністерством освіти і науки України та Міністерством 

екології та природних ресурсів і іншими зацікавленими суб’єктами. До таких 

заходів відносяться різноманітні природоохоронні акції та конкурси: «Збережи 

ялинку», «Первоцвіт», «Посади дерево», «Зробимо Україну чистою» та інші, 

школи природи та літні табори для учнів, екскурсії та семінари, в тому числі 

для вчителів біології, екології, природознавста, керівників кружків еколого-
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натуралістичного спрямування,  

Наприклад, «Мала академія наук України» разом з Хотинською гімназією 

провела екологічну експедицію на озері Джулин у Чернівецькій області. Озеро 

є частиною природного заказника, але його екологічний стан порушений, що і 

стало предметом наукового дослідження учнів [269]. 

Не піддаючи сумніву важливість і актуальність позашкільної та 

позанавчальної екологічної та виховання, відмітимо все ж, що зазначені заходи 

не охоплюють абсолютної більшості дітей та молоді в Україні, і ініціюються, як 

правило, у крупних містах – районних та обласних центрах, часто за підтримки  

та фінансування міжнародних та громадських організацій. Тому, питання 

гарантування надання обов’язкового мінімуму екологічної освіти в усіх 

навчальних закладах в межах інваріантної частини навчального процесу 

залишаються надзвичайно актальними. 

Як видно з зазначеного вище, одним з недоліків законодавства України в 

галузі екологічної освіти є наявність прогалини в правовому регулюванні даних 

відносин, яка полягає у відсутності конкретних положень щодо обов’язковості 

екологічної освіти у нормативних актах рівня закону. Основні правові засади 

екологічної освіти закріплюються у Законі України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», проте у законах, які безпосередньо 

регулюють освітянські відносини, правові норми регулятивного характеру 

щодо екологічної освіти відсутні.  

Відмітимо, що у законодавстві деяких країн колишнього СРСР, де 

проблеми екологічної освіти, як і в Україні, стоять на порядку денному, існує 

досвід законодавчого регулювання досліджуваної сфери відносин.  

Наприклад, одним з позитивних, на нашу думку, елементів правового 

механізму екологічної освіти, який на сьогодні не передбачений 

законодавством України, є запровадження такого поняття, як «мінімум 

екологічних знань» (або «екологічний мінімум змісту освіти»). Таке поняття 

міститься, наприклад, у Законі  Республіки Вірменія «Про екологічну освіту та 

виховання населення» від 17 грудня 2001 року, Законі Республіки Таджикистан 
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«Про екологічну освіту населення» від 29 грудня 2010 р.  

Наприклад, у Законі Республіки Вірменія «Про екологічну освіту та 

виховання населення» в ст. 1 міститься поняття «мінімум екологічних знань», 

під яким розуміється «мінімально необхідний кожному члену суспільства обсяг 

знань, який слугує меті нешкідливого і маловідходного виробництва, 

заощадження природних ресурсів та енергії, відновлення господарської та 

іншої діяльності, а також навколишнього природного середовища та 

формування бережливого ставлення до неї». Одним із принципів державної 

політики у сфері безперервної екологічної освіти, відповідно до ст. 4 

зазначеного Закону, є забезпечення державних гарантій отримання 

громадянами необхідного мінімуму екологічних знань. Крім цього, у 

зазначеному Законі передбачено викладання предметів екологічної 

спрямованості у всіх ланках системи освіти, а також прийняття державної 

комплексної програми екологічної освіти. 

Згідно ст. 1 Закону Республіки Таджикистан «Про екологічну освіту 

населення» «мінімум екологічних знань» – це мінімально необхідний кожному 

члену суспільства обсяг знань, який використовується з метою нешкідливого і 

маловідходного виробництва, заощадження природних ресурсів та енергії, 

відновлення господарської та іншої діяльності, а також довкілля та формування 

бережливого ставлення до неї. Забезпечення державних гарантій отримання 

громадянином необхідного мінімуму екологічних знань та обов'язковість 

екологічної освіти на всіх рівнях освітньої системи є основними принципами 

державної політики в галузі екологічної освіти (ст. 2). Встановлюється також, 

що система екологічної освіти є складовою частиною єдиної освітньої системи 

Республіки Таджикистан, та є сукупністю взаємопов'язаних державних освітніх 

стандартів, освітніх програм різних рівнів та спрямованості (ст. 7). 

У Законі Азербайджанської Республіки «Про екологічну освіту та 

просвітництво» [161] від 10 січня 2002 року, хоча і не міститься поняття 

екологічного мінімуму, проте передбачено прийняття державних стандартів з 

екологічної освіти. Так, згідно зі ст. 10 зазначеного Закону: 
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 – державні стандарти освіти з екологічної освіти готуються і 

затверджуються відповідним органом виконавчої влади за участю державних 

органів;  

 – зміст програм обов'язкової екологічної освіти, передбачених для типів 

навчальних закладів, форм і етапів освіти в галузі екологічної освіти, 

визначається згідно відповідних державних стандартів освіти;  

 – державні стандарти освіти з екологічної освіти приймаються за основу в 

документах атестації, проведеної з метою підвищення якості екологічної освіти, 

визначення рівня знань фахівців у цій галузі. 

 В Екологічному Кодексі Республіки Казахстан від 9 січня 2007 року [301] 

питанням екологічної освіти, просвітництва та підвищення кваліфікації 

спеціалістів присвячена окрема 25 глава «Екологічна освіта та просвітництво, 

підвищення кваліфікації фахівців». Тут у ст. 183 передбачено затвердження 

державних загальнообов'язкових стандартів освіти і типових навчальних 

програм професійної освіти за спеціальностями в галузі охорони 

навколишнього середовища і природокористування, що має здійснюватися 

уповноваженим органом у сфері освіти за погодженням з уповноваженим 

органом у сфері охорони навколишнього середовища. 

Основою для прийняття названих вище законів став Рекомендаційний 

законодавчий акт СНД «Про екологічну освіту населення» [163], затверджений 

постановою Міжпарламентської асамблеї держав – учасниць СНД 17 лютого 

1996 р. Вказаний  документ закріпив такі поняття як «екологічні знання», 

«екологічна культура» і «екологічний мінімум», а також передбачив такі 

принципи державної політики, як гарантованість і обов'язковість екологічних 

знань в системі освіти (ст. 2). Так, згідно зі ст. 1 «екологічний мінімум – це  

мінімально необхідні для суспільства і людини знання про нешкідливість, 

безвідходність виробництва, ресурсо- та енергозбереження, рекультивації 

об'єктів господарської діяльності, про дбайливе ставлення до середовища 

проживання». До механізму реалізації державної політики в області екологічної 

освіти у зазначеному Рекомендаційному акті включені державні освітні 
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стандарти у сфері екологічної освіти. Зокрема, у ст. 14 передбачено наступне: 

 – у сфері екологічної освіти та програм діють державні освітні стандарти; 

 – обов'язковий освітній мінімум в області екологічної освіти 

встановлюється відповідними державними екологічними освітніми 

стандартами, розробленими для всіх видів, форм і рівнів освіти;  

 – система державних вимог щодо екологічної освіти є основою розробки 

атестаційних та акредитаційних документів (стандартів) у частині контролю 

якості екологічної освіти; 

 – державні вимоги до мінімуму екологічного освіти на всіх рівнях і 

напрямах розробляються і затверджуються державними органами управління 

освітою за участю спеціально уповноважених на те державних органів 

управління охороною навколишнього природного середовища. 

Як видно з проведеного огляду, до елементів правового механізму 

екологічної освіти та виховання у наведених вище нормативно-правових актах 

входять: закріплення поняття мінімуму екологічних знань та його 

обов'язковості (інколи – лише у формі принципу державної екологічної 

політики) та встановлення системи стандартів у галузі екологічної освіти.  

У вітчизняному законодавстві такі положення відсутні. По відношенню 

до права громадян України на екологічну освіту законодавче закріплення 

поняття «екологічного мінімуму знань», а також порядку та суб'єктів 

визначення змісту такого мінімуму для різних рівнів освітньої системи, 

означало б посилення гарантій реалізації даного права.  

Також у вітчизняному законодавстві відсутні правові норми, які 

зобов’язують розробників стандартів освіти включати до них вимоги щодо 

екологічної освіти, не визначається мінімальний обсяг навчальних курсів 

(годин, модулів тощо) екологічного характеру, які є обов’язковими, що знижує 

рівень ефективності правового регулювання зазначених питань. Також відсутні 

і приписи щодо обов’язковості введення екологічних курсів (предметів) до 

варіативної складової стандартів освіти, що дає юридичну можливість 

начальним закладам за своїм бажанням не включати екологічну складову у 
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навчальний процес взагалі, або робити це формально на мінімальному рівні. 

З огляду на викладене зазначимо, що однією з перспективних задач 

вітчизняної еколого-правової науки є, на наше переконання, дослідження та 

подальше вдосконалення правових засобів забезпечення розвитку екологічної 

освіти, удосконалення дієвих правових інструментів для запровадження 

загальнообов'язкової екологічної освіти в Україні у відповідності з вимогами 

сучасності та викликами, які диктують суспільству кризовий стан довкілля та  

необхідність забезпечення глобальної екологічної безпеки. Специфіка 

екологічних прав громадян, їх спрямованість на збереження довкілля та життя і 

здоров'я людей вимагає запровадження нових, дієвих засобів регулювання 

правовідносин в даній сфері.  

З урахуванням викладеного можна сформулювати такі висновки: 

1. Державні стандарти освіти в Україні є одним з правових засобів 

гарантування реалізації права громадян на екологічну освіту та 

характеризуються обов’язковістю та стабільністю (затверджуються на строк 10 

років). Правовими ознаками державних стандартів освіти є: 

– державні стандарти освіти є ієрархічною системою, яка складається із 

стандартів різних освітніх рівнів;  

– за змістом державні стандарти освіти представляють собою сукупність 

обов’язкових норм та правил, що визначають зміст та обсяг освітньої діяльності 

у навчальних закладах;   

– за формою державні стандарти освіти є нормативно-правовими актами, 

специфічними джерелами права;  

– державні стандарти освіти є елементом структури правовідносин, які 

виникають в галузі освітньої діяльності. 

 2. Вимоги щодо змісту та обсягу загальної обов’язкової екологічної 

освіти на рівні дошкільної та загальної середньої освіти в Україні передбачені в 

інваріантній частині діючих державних стандартів дошкільної та загальної 

середньої освіти, що гарантує одержання таких знань усіма особами, що 

навчаються. Екологічні аспекти освіти включені, переважно, у сферу 
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дошкільної освіти «Природа» та освітню галузь загальної середньої освіти 

«Природознавство».  

 3. На рівні вищої освіти зміст та обсяг екологічної освіти залежить від 

обраної галузі знань (напряму) або спеціальності. За ступенем «екологізації» 

нами виділено три рівні напрямів підготовки фахівців у ВНЗ:  

 1) професійна вища екологічна освіта, до якої ми відносимо напрям 

«екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» (бакалаври) та спеціальності «екологія та охорона 

навколишнього середовища», «прикладна екологія та збалансоване 

природокористування», «екологічний контроль та аудит», «радіоекологія», 

«заповідна справа», які входять до галузі знань «природничі науки»; 

 2) галузева вища екологічна освіта, до якої нами віднесені спеціальності, 

які безпосередньо пов’язані із екологічними відносинами, але включені до 

інших галузей знань; 

 3) інші напрями та спеціальності, які потребують екологізації – 

включення екологічних знань у зміст підготовки. 

 4. Виявлено основні недоліки системи державних стандартів освіти у 

частині закріплення вимог щодо екологічної освіти: 

 – відсутність вимог щодо екологічної освіти у державних стандартах 

професійно-технічної освіти; 

 – відсутність питань сталого розвитку та еколого-правових аспектів у 

існуючих стандартах дошкільної та загальної середньої освіти; 

 – відсутність законодавчих приписів щодо обов’язковості включення 

екологічної складової у державні стандарти освіти під час їх розробки та 

затвердження. 

 5. Встановлено, що одним з елементів правового механізму екологічної 

освіти у деяких країнах світу є «обов’язковий мінімум екологічних знань», 

закріплений на законодавчому рівні, але у вітчизняному законодавстві такі 

положення відсутні. Відносно права громадян України на екологічну освіту 

законодавче закріплення поняття «обов’язкового екологічного мінімуму знань», 
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а також порядку його розроблення для різних рівнів освітньої системи, 

означатиме посилення гарантій реалізації права на екологічну громадян в 

Україні.  

 

ВИСНОВКИ ДО III РОЗДІЛУ 

У III розділі здійснено детальний аналіз вітчизняного законодавства у 

галузі екологічної освіти, однією з характерних рис якого є відсутність 

спеціального нормативно-правового акту про екологічну освіту. Встановлено, 

що правові засади екологічної освіти містяться, переважно, у актах 

екологічного законодавства та законодавства про освіту, при чому значну 

частину таких актів становлять документи доктринального, стратегічного та 

програмного характеру. Виявлено недоліки останніх, якими є, зокрема, 

надмірна декларативність, відсутність чітко визначеного механізму виконання 

та засобів відповідальності.   

Виявлено неузгодженості між змістом екологічного законодавства та 

законодавства про освіту в частині закріплення усіх необхідних елементів 

правовідносин у галузі екологічної освіти. Суб’єктивне право на екологічну 

освіту, як таке, не відображене у законодавстві про освіту, що дало підстави для 

висновків про необхідність внесення відповідних змін і доповнень до окремих 

актів законодавства про освіту, а також до екологічного законодавства. 

Також встановлено, що у багатьох країнах світу існує досвід прийняття 

спеціальних законодавчих актів у галузі екологічної освіти, та здійснена 

загальна характеристика основних елементів правового механізму екологічної 

освіти, закріпленого у зазначених актах. Визначено, що така форма 

врегулювання відносин у галузі екологічної освіти, як прийняття спеціального 

нормативно-правового акта, може бути застосована і в Україні. 

Розглянуто правову природу державних стандартів освіти, як особливих 

засобів забезпечення права громадян на екологічну освіту в Україні. 

Встановлено, що у чинних стандартах дошкільної та загальної середньої освіти 

в Україні передбачається надання учням (вихованцям) певного обсягу 
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екологічних знань, що дало підстави для висновку, що право на екологічну 

освіту в Україні гарантується учням зазначених закладів в у межах та обсязі, 

передбачених згаданими стандартами. Аналіз чинного законодавства про вищу 

освіту засвідчив, що зміст та обсяг екологічної освіти у вищих навчальних 

закладах в Україні залежить від обраної для навчання галузі знань (напряму) 

або спеціальності. На підставі аналізу змісту чинного законодавства про освіту 

виявлено основні правові ознаки державних стандартів освіти, та зроблений 

висновок про їх гарантуючу роль для реалізації права на екологічну освіту 

громадян в Україні.  

На підставі аналізу законодавства про екологічну освіту окремих країн 

світу запропоновано запровадити в Україні поняття “обов’язковий екологічний 

мінімум знань“, а також ліквідувати існуючу правову прогалину, яка полягає у 

відсутності законодавчих приписів щодо обов’язковості включення до 

державних стандартів освіти екологічних дисциплін (предметів, курсів тощо). 
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ВИСНОВКИ 

 Критична екологічна ситуація, яка склалася в наш час в Україні та у 

всьому світі вимагає створення нового типу людини – людини екологічної, або 

Homo ecologus, яка усвідомлюватиме невідворотність наслідків знищення та 

забруднення довкілля та зможе зупинити екологічну катастрофу. Саме на 

формування нового типу людини спрямовані відповідні міжнародно-правові 

документи, які рекомендують урядам країн сприймати та втілювати у життя 

конкретні заходи у галузі екологічної освіти, в тому числі, приймати відповідне 

законодавство. За результатами проведеного дослідження виявлено, що однією 

з глобальних тенденцій розвитку людського суспільства стало усвідомлення 

пріоритетності екологічної освіти, як одного з важливих природоохоронних 

засобів.   

 Суттєвим поштовхом для подальшого розвитку зазначеної галузі повинна 

стати освіта в інтересах сталого розвитку. Дорожня карта здійснення 

Глобальної програми дій ООН з освіти задля сталого розвитку (ОСР), 

затверджена ЮНЕСКО, рекомендує державам закріпити принципи ОСР в усіх 

освітніх програмах, а також у стандартах якості освіти. Наголошується на тому, 

що ОСР має стати системною складовою частиною усіх глобальних угод та 

співробітництва у галузі сталого розвитку. 

Світовим лідером у сфері розвитку екологічної освіти та освіти задля 

сталого розвитку могла б стати й Україна, яка однією з перших у світі закріпила 

право громадян на екологічну освіту. Однак, з часу прийняття Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.) й дотепер 

правове регулювання у вказаній сфері, в контексті забезпечення зазначеного 

права, майже не здійснюється. Зазначений Закон залишається, фактично, 

єдиним актом рівня закону, який закріплює правові засади екологічної освіти в 

Україні.  

 Така ситуація не відповідає реаліям сучасного суспільства, адже 

вдосконалення забезпечення екологічної освіти слід розглядати не тільки з 
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точки зору суб’єктивного права громадян, а й у якості глобального публічного 

екологічного інтересу.  

  Оскільки екологічні права громадян визнаються масовими, 

всезагальними, такими що мають соціальний, демократичний характер, їх 

забезпечення та реалізація повинні включатися у поняття екологічного 

правопорядку, носити відкритий, публічний, стабільний характер, підпадати під 

суспільний, самоврядний та державний контроль та управління. Вдосконалення 

забезпечення екологічної освіти є, на наше переконання, глобальним публічним 

екологічним інтересом сучасного суспільства. 

 Проблема забезпечення права громадян на екологічну освіту в Україні 

залишається актуальною, що і обумовило вибір теми даного дсертаційного 

дослідження, яке було спрямоване на вирішення наукового завдання щодо 

з’ясування стану забезпечення суб’єктивного права громадян на екологічну освіту в 

Україні, виявлення недоліків такого забезпечення, а також на вдосконалення 

законодавства в цій галузі.  

 За результатами проведеного дисертаційного дослідження, на підставі 

аналізу чинного законодавства України та ряду наукових праць, автором 

сформульовано висновки, пропозиції та рекомендації, що спрямовані на 

вдосконалення забезпечення права на екологічну освіту громадян в Україні, в 

тому числі, щодо внесення відповідних змін та доповнень до основних 

законодавчих актів, які регулюють відносини у досліджуваній галузі. 

 Проведене дослідження демонструє, що забезпечення права на екологічну 

освіту є складним явищем – сукупності усіх можливих засобів та умов, які 

обумовлюють юридичне закріплення права, можуть гарантувати реалізацію 

права та застосування відповідних правових норм, створюють механізм 

переведення загальних приписів у індивідуальну поведінку суб`єктів права, 

зокрема, узгоджені правомірні дії особи, усіх інших зобов`язаних суб`єктів 

права, а також умов та факторів, що впливають на цей процес.  

  З огляду на зазначене, зроблений висновок, що на перший план сьогодні 

виходить необхідність усунення існуючих недоліків правового регулювання у 



197 

 

  

сфері екологічної освіти, зокрема, відсутності юридичного закріплення та 

подальшої правової деталізації зустрічного юридичного обов`язку держави у 

особі відповідних органів, інших суб’єктів, зокрема навчальних закладів, із 

реалізації та гарантування суб`єктивного права громадян на екологічну освіту. 

Закріплення сукупності таких обов’язків на законодавчому рівні сприятиме 

створенню ефективного механізму надання екологічної освіти усім верствам 

населення.  

 Юридична наука повинна і може відіграти важливу роль у вирішенні 

існуючих у зазначеній сфері проблем. Об’єктивно існуючі міжнародні, 

екологічні, світоглядно-філософські та інші  передумови є, на нашу думку, 

підставою для визнання одним з актуальних напрямків еколого-правової науки 

розробки правових аспектів екологічної освіти. В Україні свого вдосконалення 

потребують правовий механізм екологізації існуючої системи освіти та 

забезпечення обов'язковості такої освіти в усіх освітніх закладах незалежно від 

їх профілю, типу, рівня акредитації, форми власності. Тому одним з 

перспективних завдань еколого-правової науки мають стати подальші 

дослідження у галузі вдосконалення правових засобів забезпечення екологічної 

освіти відповідно до викликів, які диктують кризовий стан навколишнього 

природного середовища і необхідність забезпечення глобальної екологічної 

безпеки. Вироблення науково-методологічних підходів до розуміння змісту, 

цілей, завдань і механізмів правового забезпечення екологічної освіти є 

завданням представників еколого-правової науки та практики всього світового 

співтовариства. 
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