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Людство досягло такої стадії, коли антропогенна дія на біосферу набула 

безповоротного характеру, різко загострилися протиріччя між зростаючими 

потребами суспільства і можливостями природи. Екологічна освіта була 

висунута ЮНЕСКО і Програмою ООН з охорони довкілля в розряд основних 

засобів гармонізації взаємодії людини і природи. 

Стокгольмська конференція з охорони довкілля в 1972 році прийняла 

рекомендацію про створення міжнародної програми за освітою в області 

довкілля. В цілях виживання необхідне переосмислення самої суті взаємин 

людини, суспільства і природи на основі нових підходів й ідей.  

Сучасна екологічна освіта є системна складова національної системи 

освіти, яка функціонує на підставі чинного законодавства про освіту та 

Національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року, 

схваленої Указом Президента. Характерною рисою сучасної екологічної освіти є 

її спрямованість на гармонізацію взаємодії суспільства і природи, розв’язання 

екологічних проблем та сталий розвиток суспільства. Цілі та завдання 

екологічної освіти визначаються з врахуванням цілей і завдань національної 

екологічної політики. 

Сучасна екологічна освіта це безперервний комплексний процес 

формування екологічного світогляду, екологічної свідомості та культури всіх 

верств населення, соціальних груп і суспільства в цілому. Це процес освоєння 

системи знань про закони функціонування, життєдіяльності всього живого, 

екологічних систем і роль людини у збереженні природного середовища; процес 

екологічного виховання і навчання, освоєння професійних знань, умінь, 

необхідних для природоохоронної діяльності. Основи екологічних знань 

викладаються практично в усіх навчальних закладах України, а підготовку 

фахівців з напряму «екологія» здійснюють в понад 110 ВНЗ. 

 

  

 

 

 



Підготовка майбутніх педагогів до реалізації екологічної освіти для 

сталого розвитку : навч.-метод. посіб. / [кол. авт.: В. Д. Мелаш та ін. ; 

за ред. Валентина Молодиченка] ; Мелітоп. держ. ун-т ім. Б. 

Хмельницького. - Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 

2017. - 202, [1] с. : фот. - (Екологічна освіта сталого розвитку). - 

Бібліогр.: с. 178-184. - Дод.: с. 185-202. 

   

Навчально-методичний посібник призначено для 

підготовки майбутніх педагогів до реалізації 

екологічної освіти для сталого розвитку. В посібнику 

подано теоретичні та практичні аспекти підготовки 

педагога в сучасних реаліях: формування еколого-

орієнтованих цінностей для сталого розвитку 

суспільства. 

 

 

 Основи екології. Екологічна економіка та управління 

природокористуванням : підручник / за заг. ред.: Л. Г. Мельника,       

М. К. Шапочки ; [рец.: І. К. Бистряков та ін.] = Basics of Ekology. 

Ekological Ekonomics and Environmental Management : The Texbook / 

Edited by Prof., Dr. Leonid Melnyk and Prof., Dr. Mykola Shapochka . - 

Суми : Унів. кн., 2008. - 758 с. : табл. - (Бібліотека "Економічна 

Освіта") (Сталий розвиток).  

 

 Матеріал, представлений у підручнику, присвячений 

основоположним аспектам екологічної діяльності. 

Розглянуто загальні питання екології, основні 

законодавчі засади природокористування в Україні; 

економічні механізми і принципи управління в 

природокористуванні. 

  

  



Вступ до фаху : підручник / М. О. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і 

науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Нац. ун-т водного госп-ва та 

природокористування. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 427 с. : табл., 

портр. 

 

У виданні подано загальну інформацію про напрям 

підготовки "Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування", 

об'єкт вивчення екології, історію її розвитку, суть 

фахової діяльності еколога та модель фахівця-еколога, 

функції і структури Державних екологічних служб у 

світлі Концепції екологічної освіти України відповідно 

програмам нормативних навчальних дисциплін ОКР 

«Бакалавр». Розділ 11 підручника описує систему 

організації екологічної освіти в Україні.  

 

  

Заверуха Н. М. Основи екології : навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 3-тє вид. 

- Київ : Каравела, 2013. - 287 с. : табл. 

 

 

Всебічно висвітлено питання класичної біологічної 

екології, розглянуто особливості впливу 

антропогенних факторів на природне середовище в 

умовах сучасної екологічної ситуації. Посібник 

знайомить з еколого-економічними проблемами 

використання природних ресурсів, економічними 

методами регулювання раціонального 

природокористування, методами управління 

процесами природокористування тощо. 

 



Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : 

[підручник] / Скоробогатий Я. П. [та ін.]. - Львів : Новий світ-2000, 

2011. - 221 с. : табл., рис.  

 

У підручнику викладено деякі положення загальної 

екології, промислової екології, розглянуті аспекти 

прикладної екології щодо охорони довкілля, 

раціонального використання природних і вторинних 

ресурсів, екологічного виховання, а також екологічної 

безпеки.  

 

 

  

Білявський Г. О. Основи екології : підруч. для студентів вищ. навч. 

закл. / Г. О. Білявський , Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. - 3-тє вид. - Київ 

: Либідь, 2006. - 407 с. - Бібліогр.: с. 404-405.  

 

Логічно узагальнено та послідовно висвітлено 

найголовніші положення, використано найновіші 

екологічні наукові й фактичні матеріали, 

наведені приклади. Особлива увага приділяється 

людині та її здоров'ю, екологічному вихованню та 

освіті. Особливе значення приділяється 

наслідкам аварії на ЧАЕС та іншим природним 

та антропогенним катастрофам. 

  

  

 

 



Органічне виробництво і продовольча безпека / Презид. фонд           

Л. Кучми "Україна", М-во аграр. політики та продовольства України, 

Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; [ред. О. Скидан та ін.]. - Житомир : 

Полісся, 2014. - 553, [1] с. : табл., мал., портр. 

 

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників II 

Міжнародної науково-практичної конфенції 

"Органічне виробництво і продовольча безпека". 

Піднімається питання екологічної освіти як умови 

підвищення попиту на органічну продукцію. 

 

 

 

Екологія відходів : наук. моногр. / М-во освіти і науки України, 

Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. держ. технол. ун-т ; за 

ред. В. А. Бурлаки. - Житомир : Рута, 2007. – Кн. 1 / В. А. Бурлака, 

І. Г. Грабар, І. В. Хом’як [та ін.]. – 510 с. : карти, табл.  

 

У науковій монографії викладено сучасні наукові 

положення і погляди про місце сучасної людини в 

біосфері, характеризуються загрози існування людини, 

які викликані її діяльністю. Висвітлюються екологічний 

світогляд і культура, екологічна освіта і виховання 

молодої людини. 

 

 

 

 



Хом’як І. В. Соціоекологія з основами екологічної етики : посіб. для 

студентів класич. ун-тів / І. В. Хом'як, В. О. Коростецький ; [рец.: 

Ю. А. Савченко, В. А. Бурлака, О. В. Гарбар]. - Житомир : Рута, 2011. - 

267 с. : табл., рис. 

 

У книзі описані проблеми соціоекологічних досліджень та 

екологічної етики, що давно вийшли за межі природничого 

інтересу. На сьогодні цими питаннями професійно 

займаються не тільки екологи та екозоологи, а й соціологи, 

філософи, психологи та інші. Цей посібник має на меті 

підготувати читача до використання наукового підходу до 

аналізу соціоекологічних даних. 

 

 

 

 

Гончаренко М. С. Екологія людини : навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук ; за ред. Н. В. Кочубей. - 

2-ге вид., випр. і допов. - Суми : Унів. кн., 2008. - 390 с. : табл.  

 

 

У посібнику викладена сучасна теорія 

розуміння феномену людини з екологічних, 

біологічних, соціальних і філософських позицій. 

Людина розглядається як космопланетарний 

феномен. Досліджується взаємодія людини з 

навколишнім середовищем.  

 

 

 



Білявський Г. О. Основи екологічних знань : проб. мас. підруч. для 

учнів 10-11 кл. серед. загальноосвіт. закл. / Г. О. Білявський,                   

Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костків. – Київ : Либідь, 2000. - 334 с. : іл. кольор., 

карти, табл.  

 

Логічно узагальнено та послідовно висвітлено 

найголовніші положення, використано найновіші 

екологічні наукові й фактичні матеріали, наведені 

приклади. Особлива увага приділяється людині та її 

здоров'ю, екологічному вихованню та освіті.  

 

 

 

Екологічна культура: теорія і практика : навч. посіб. /                                        

В. С. Крисаченко. - Київ : Заповіт, 1996. - 352 с. - Бібліогр.: с. 346-347. 

 

Запропоноване видання є першим навчальним 

посібником з екологічної культури у вітчизняній 

літературі. Феномен екологічної культури 

розглянуто у єдності його теоретичних, світоглядних 

і предметно-практичних аспектів. Реалізований у 

книзі діяльнісний підхід дав можливість викласти 

відносини людини і довкілля як процес 

взаємоадаптації, розкрити особливості утвердження 

людини в біосфері як домінуючого виду.   

Видання призначено для студентів вищих 

навчальних закладів, учнів старших класів 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, учителів. 

 

Виставку підготувала бібліотекар абонементу природничого факультету 

Бурчинська А. В. Кількість джерел: 12 


