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Розкрито особливості концепту «сталий розвиток» за допомогою авторської динамічної моделі, схарактери-

зовано та інтерпретовано важливі з точки зору розробки методичної системи професійної підготовки майбутніх 

вчителів принципів сталого розвитку, що складають основу всієї сучасної педагогічної діяльності: принципи 

системного підходу, солідарності, соціальної справедливості, сталого управління, екологізації, використання 

місцевих ресурсів, участі громадськості, соціальної відповідальності, обережності і запобігання, принцип «за-

бруднювач платить». Запропонована динамічна модель концепту «сталий розвиток» та педагогічна інтерпрета-

ція його принципів допоможуть візуалізувати сутність ідей сталого розвитку та сприятимуть кращому його 

розумінню майбутніми вчителями. 
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лого розвитку, підготовка педагогічних працівників. 
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С помощью авторской динамической модели раскрыты особенности концепта «устойчивое развитие», оха-

рактеризованы и интерпретированы важные с точки зрения разработки методической системы профессиональ-

ной подготовки будущих учителей принципы устойчивого развития, которые составляют основу всей совре-

менной педагогической деятельности: принципы системного подхода, солидарности, социальной справедливо-

сти, устойчивого управления, экологизации, использования местных ресурсов, участия общественности, соци-

альной ответственности, осторожности и предотвращения, принцип «загрязнитель платит». Предложенная 

динамическая модель концепта «устойчивое развитие» и педагогическая интерпретация его принципов помогут 

визуализировать сущность идеи устойчивого развития и способствовать лучшему её пониманию будущими 

учителями. 

Ключевые слова: образование для устойчивого развития, динамическая модель концепта «устойчивое раз-

витие», принципы устойчивого развития, подготовка педагогических работников. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Парадигма сталого 

розвитку виникла і поширилась в другій половині 

ХХ століття як наслідок пошуків нових шляхів сус-

пільного розвитку в умовах глобальної екологічної 

кризи. Її особливістю і відмінністю від інших ідей 

суспільного розвитку стала вимога збалансування 

економічних, екологічних та суспільних сторін роз-

витку та конкретна орієнтованість на потреби тепе-

рішніх та майбутніх поколінь. У цій ідеї знайшло 

місце урівноваження таких протилежних за значен-

ням понять як «розвиток» та «збереження».  

Загальновідомо, що орієнтація на сталий розви-

ток потребує комплексної перебудови суспільного 

життя, включає в себе вимоги до захисту довкілля, 

соціальної справедливості та відсутності расової й 

національної дискримінації, економічні, управлінсь-

кі та суспільно-психологічні аспекти. Концепція 

сталого розвитку не обмежується тільки вузькою 

екологічною та економічною проблематикою. Пи-

тання суспільного розвитку необхідно розглядати в 

комплексі, з урахуванням соціальних, політичних, 

демографічних проблем. Звужене трактування ідеї 

сталого розвитку є однобоким і невірним. В Україні 

термін «сталий розвиток» часто вживають для озна-

чення лише неухильного зростання економічних 

показників країни, її регіонів, міст, сіл та окремих 

галузей економіки. Інколи до цього додають здійс-

нення безсистемних заходів щодо збереження до-

вкілля та поліпшення санітарних умов проживання й 

праці людей, що є помилковим. Перехід до сталого 

розвитку зумовлений у нашій країні необхідністю 

розв’язання гострих економічних т соціальних пи-

тань, що на сьогодні мають стати цільовими орієн-

тирами діяльності. Україна попри тривалий період 

існування концепції сталого розвитку та підтримку 

всіх міжнародних ініціатив з цієї проблематики 

знаходиться на початковому етапі переходу до ста-

лого розвитку, на етапі розробки та планування 

комплексних заходів оздоровлення навколишнього 

середовища та екологічної конверсії виробництва. 

Головні структурні перебудови економіки, техноло-

гічне оновлення, екологізація процесу соціально-

економічного розвитку ще попереду. Процес просу-

вання України до сталого розвитку гальмується 

відсутністю інтегруючої національної ідеї та систе-

ми загальновизнаних суспільством цінностей; наяв-

ними соціальними диспропорціями, що розшарову-

ють суспільство; відсутністю орієнтованої на цілі 

сталого розвитку єдиної національної політики у 

сфері освіти, культури та науки; споживацьким 

ставленням до природних ресурсів та збройними 

конфліктами. Головною особливістю сучасної ідеї 

сталого розвитку є визнання провідної ролі освіти у 

трансформації суспільства до сталості. Освіта для 
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сталого розвитку (ОСР) стає сьогодні властивістю 

самої освіти. Тому для розуміння та впровадження 

ОСР у практику роботи загальноосвітньої школи 

особливого значення набуває усвідомлення майбут-

німи вчителями сутності концепту «сталий розви-

ток». Теоретичні основи сталого розвитку суспільс-

тва у своїх працях досліджували як вітчизняні, так і 

зарубіжні науковці. Серед українських дослідників 

значну роль відіграють праці таких науковців як 

З.В.Герасимчук, Н.В.Гребенюк, О.В.Грянник, 

Б.М.Данилишин, С.І.Дорогунцов, Л.Г.Мельник, 

В.С.Міщенко, В.П.Прадун, А.Г.Тихонов, 

В.М.Трегобчук, В.П.Феденко, М.К.Шапочка, 

М.А.Хвесик, В.Я.Шевчук та ін. В численних дослі-

дженнях розкривається сутність сталого розвитку на 

основі аналізу статичних його моделей, подається 

характеристика принципів сталого розвитку. Проте 

сама ідея сталого розвитку є динамічною за своєю 

суттю, оскільки передбачає збалансування різних 

сторін суспільного розвитку: екологічної, економіч-

ної та соціальної. Саме тому актуальним сьогодні є 

пошук динамічних моделей концепту «сталий роз-

виток», що допоможуть візуалізувати його сутність 

та сприятимуть кращому його розумінню майбутні-

ми вчителями. Крім того, важливим є інтерпретація 

головних принципів сталого розвитку відповідно до 

освітнього процесу педагогічних закладів вищої 

освіти. 

Метою статті є розкриття особливостей концепту 

«сталий розвиток» за допомогою авторської динамі-

чної моделі та висвітлення важливих з точки зору 

розробки методичної системи професійної підготов-

ки майбутніх вчителів принципів сталого розвитку, 

що складають основу всієї педагогічної діяльності 

на засадах сталого розвитку. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-

галом після опублікування в 1987 р. доповіді Комісії 

по економічному розвитку ООН «Наше спільне 

майбутнє» вчені та аналітики запропонували понад 

70 визначень поняття сталого розвитку [1]. Ми сві-

домо не будемо приділяти забагато уваги дискусії 

навколо правильності і доцільності трактування 

самого терміна «sustainable development», оскільки 

це виходить за межі цілей нашого дослідження. 

Ґрунтовний морфологічний аналіз поняття «сталий 

розвиток» здійснено в роботах В.Боголюбова [2, 

с.28-37], Ю.Скиби [3, с.95-104], Л.Мельника [4] та 

ін. дослідників. Проте, слід зазначити, що в своїй 

роботі ми дотримуємось думки В.Боголюбова щодо 

надання переваги терміну «сталий розвиток». Цей 

термін давно утвердився у національному законо-

давстві, у науковому середовищі і став офіційним 

українським відповідником словосполучення 

«sustainable development». 

Варто зазначити, що хоча в англійській мові те-

рмін сталість (sustainability) та сталий (sustainable) 

з’явились вперше в словниках в другій половині ХХ 

століття, проте еквівалентні слова за значенням 

використовувались в німецькій (nachhaltigkeit, 

nachhaltig), французькій (durabilite, durable), голла-

ндській (duurzaamheid, duurzaam) мовах протягом 

багатьох століть [5].  

Аналіз підходів до розуміння феномена 

«sustainable development» дає можливість виділити 

такі погляди щодо потрактування поняття: економі-

чний, філософський та екологічний залежно від 

розставлених авторами акцентів та цілей їхніх дос-

ліджень. Так, з економічного боку сталий розвиток 

визначається як система відносин суспільного виро-

бництва [6], при якій досягається оптимальне спів-

відношення між економічним ростом, нормалізаці-

єю якісного стану природного середовища, ростом 

матеріальних і духовних потреб населення. Філо-

софське тлумачення «сталого розвитку» здійсню-

ється через поняття людського буття, виходячи з 

сутності людини як феномена Всесвіту, складової 

Природи і подолання усіх відхилень від цієї сутнос-

ті, які за законами Всесвіту неминуче ведуть до 

катастрофи [7]. Екологічне тлумачення цього понят-

тя здійснюється через перенесення акценту з потреб 

людини на необхідність збереження природного 

потенціалу біосфери та підтримання продуктивності 

біологічних ресурсів [8]. Крім того, і в масовій сві-

домості сталий розвиток також пов’язують переду-

сім з екологічною проблематикою. 

Поняття «сталий розвиток» (sustainable 

development) можна розглядати як процес суспіль-

ного розвитку та як його мету. Вважаємо, що термін 

«сталий розвиток» слід розуміти як позначення 

Стратегії перехідного періоду, у результаті якого 

може виникнути режим коеволюції людини і приро-

ди [9]. Під сталим розвитком (sustainable 

development) розуміємо процес переходу суспільст-

ва до нового якісного стану, за якого забезпечується 

його сталість (sustainability). Тобто це довготрива-

лий синергетичний розвиток таких систем як «Сус-

пільство» та «Біосфера». Поняття «сталість» розумі-

ємо як таку якість суспільного розвитку, що харак-

теризується трьома критеріями: 1) швидкість вико-

ристання відновлювальних ресурсів не перевищує 

швидкість їхньої регенерації біосферою, 2) швид-

кість створення відходів не перевищує асиміляційні 

можливості біосфери; 3) використання невідновлю-

вальних ресурсів супроводжується відповідним 

збільшенням розвитку їхніх замінників. В загально-

му, сталість суспільства – це підтримання таких 

темпів використання ресурсів та створення забруд-

нення, що відповідає здатності біосфери до самовід-

новлення.  

У літературі було здійснено багато спроб графі-

чно зобразити концепт «сталий розвиток» та відо-

бразити його головні компоненти та зв’язки. Найча-

стіше сталий розвиток ілюструють такими діагра-

мами, що відображають баланс компонентів СР та 

їхню однакову роль у досягненні СР (рис.1). 

Такі зображення дають уявлення про складники 

концепту, їхні співвідношення, роль у досягненні 

сталого розвитку, проте не вказують на рамки, в 

яких вони функціонують, не обмежують зростання 

обсягу. В останній час в літературі з’явились схема-

тичні зображення сталого розвитку які показують 

обмеженість суспільного розвитку (рис.2.) за раху-

нок включення таких компонентів як «суспільство». 
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Рис. 1. Графічні зображення концепту «ста-

лий розвиток» 

 

Рис.2. Схема концепту «сталий розвиток» за 

Азізовим А.А. та Акіншиною Н.Г. [10, с. 17] 

Вважаємо, що схеми такого плану також не пов-

ною мірою відображають місце сталого розвитку у 

співвідношенні трьох його компонентів та не розк-

ривають динамічну рівновагу самого процесу розви-

тку суспільства. З огляду на те, що розвиток являє 

собою постійний рух, а компоненти сталого розвит-

ку мають надавати йому рівноваги, доцільніше зо-

бражати, на нашу думку, концепт «сталий розвиток» 

у вигляді дзиґи, що постійно обертається. Енергію їй 

надають джерела природнього походження, основ-

ним з яких є Сонце. Дзиґа складається з трьох цилі-

ндрів різного діаметру та різної висоти. Рівновага 

під час обертання дзиґи забезпечується диском най-

більшого діаметру і найменшої висоти, що символі-

зує біосферу – основу, яка визначає межі загального 

розвитку суспільства. Діаметр цього циліндру сим-

волічно показує величину біологічного різноманіття 

на планеті. Отже, чим більший цей діаметр, тим 

стійкішою є дзиґа під час обертання. Другий ци-

ліндр, що має менший діаметр та пронизує перший, 

символізує суспільство, що може розвиватись тільки 

в межах біосфери. Його діаметр умовно означає 

чисельність народонаселення планети та обсяг ви-

користання ресурсів планети. Третій, центральний 

циліндр уособлює економічну сторону розвитку. Він 

знаходиться у центрі, є механізмом досягнення яко-

сті життя. Саме він створює найбільший опір при 

обертанні дзиґи внаслідок сили тертя, що символізує 

величину антропогенного тиску на біосферу (рис.3).  

Рис.3. Динамічна модель концепту «сталий 

розвиток» 

Таким чином, для постійного врівноваженого 

обертання дзиґи навколо своєї осі необхідно забез-

печити такі умови:  

1) надати їй імпульсу для обертання за допомо-

гою зовнішніх щодо неї джерел енергії (у випадку 

сталого розвитку – забезпечити існування окрім 

енергії Сонця ще потужних альтернативних джерел 

енергії); 

2) забезпечити стабільність за допомогою врів-

новаження діаметрів трьох циліндрів, шо складають 

дзиґу. При цьому діаметр центрального циліндру 

має бути найбільшим (тобто в забезпеченні сталого 

розвитку основою для існування суспільства та 

створення «зеленої» економіки має бути біосфера, а 

розмір екологічного сліду людства не має переви-

щувати ємність біосфери); 

3) не допустити зменшення кутової швидкості 

дзиґи внаслідок дії сили тертя, що гальмує обертан-

ня та призводить до падіння дзиґи. У нашому прик-

ладі сила тертя може символізувати розмір негатив-

ного впливу суспільства на біосферу, що порушує її 

рівновагу (рис.3.). 

Для ґрунтовного розуміння сутності ідеї сталого 

розвитку суспільства слід окреслити головні прин-

ципи, що лежать в основі її побудови, відображають 

її істотні риси та забезпечують існування. Загально-

відомо, що будь-які принципи формулюються в 

процесі пошуку наукової істини, вони можуть за-

старівати, замінюватись, трансформуватись у відпо-

відності до історичних обставин, набувати нового 

знання. Основні принципи сталого розвитку були 

сформульовані вперше на міжнародному рівні у 

1992 році і викладені в Декларації Ріо-де-Жанейро з 

навколишнього середовища і розвитку (1992 р.) [11]. 

Для загального керівництва з метою сталого розвит-

ку було запропоновано 27 принципів серед яких: 

провідна роль людей у забезпеченні сталого розвит-

ку, охорона навколишнього середовища в процесі 

розвитку, боротьба з бідністю, зниження нестійких 
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структур виробництва і споживання, міждержавна 

співпраця щодо захисту екосистем, участь громад-

ськості у вирішенні питань суспільного розвитку, 

відшкодування екологічної шкоди, принцип обере-

жності, провідної ролі жінок, принцип важливості 

ролі корінних народів в управлінні навколишнім 

середовищем, мир і попередження воєн, тощо. 

Зазначені в Декларації Ріо принципи сталого ро-

звитку імплементувались в національні законодав-

ства та широко використовувались міжнародною 

спільнотою для визначення вихідних орієнтирів 

своєї діяльності. Так, у 2006 році Шарон Бедер дета-

льно аналізує шість основних екологічних і соціаль-

них принципів, що були включені в міжнародні 

договори і національні закони, з метою оцінки 

спрямованості політичних та економічних інструме-

нтів розвитку багатьох країн [1.a.i.1]. Серед аналізо-

ваних принципів сталого розвитку такі як принцип 

стійкості, принцип «забруднювач платить», принцип 

обережності (запобігання), справедливості, дотри-

мання прав людини, принцип участі (інклюзивнос-

ті). Слід зазначити, що в основу політики Європей-

ського Союзу у сфері охорони навколишнього сере-

довища з покладено також принципи субсидіарності 

та інтеграції екологічних знань в усі сфери політики. 

Для визначення відправних і незаперечних ви-

мог, що ставляться до учасників суспільних відно-

син, у тому числі і учасників освітнього процесу, з 

метою поєднання індивідуальних і громадських 

інтересів в процесі підготовки педагогічних праців-

ників виділимо і коротко схарактеризуємо головні 

принципи сталого розвитку. Вказані нижче екологі-

чні та соціальні принципи уточнені і прийняті на 

найвищому міжнародному рівні з боку таких органі-

зацій як ООН та ЄС. Їхній аналіз та врахування є 

особливо важливим для  розробки методичної сис-

теми професійної підготовки майбутніх вчителів до 

реалізації освіти для сталого розвитку та є правила-

ми, що складають основу всієї педагогічної діяльно-

сті на засадах сталого розвитку. Інтерпретуємо ці 

принципи з огляду на особливості освітнього проце-

су вищої школи та професійної підготовки вчителів 

для освіти в інтересах сталого розвитку. 

Принцип системного підходу полягає у тому, 

що всі об’єкти, у тому числі і процес професійної 

підготовки вчителів, необхідно розглядати не тільки 

як складну систему із взаємопов’язаних елементів, 

що також є системами, а і як частину більш ширшої 

системи. Відповідно всезагальним взаємозв’язкам 

системи будь-який вплив на систему тягне за собою 

ланцюгову реакцію наслідків. Таким чином, якісне 

вирішення питання професійної підготовки вчителів 

на засадах сталого розвитку може бути успішно 

виконане за умови врахування інформації про зага-

льнодержавні та глобальні тенденції освіти в інте-

ресах сталого розвитку. 

Принцип солідарності полягає в соціальній єд-

ності, заснованій на спільності інтересів та мети всіх 

учасників освітнього процесу, побудові процесу 

професійної підготовки на нових екоорієнтованих 

цінностях та засадах екологічної етики, згуртовано-

сті, взаємопідтримці та взаємодовірі у виконанні 

завдань. Інтереси професійної підготовки вчителів, 

як і інтереси сталого розвитку, мають бути орієнто-

вані на особистість: задоволення всіх потреб має 

вирішуватись без завдання збитків для майбутніх 

поколінь.  

Принцип соціальної справедливості позначає 

наявність чітко виділених прав та обов’язків всіх 

учасників освітнього процесу та гарантує рівність 

можливостей у здобутті освіти для сталого розвит-

ку. Він є критерієм оцінки різних співвідношень між 

суб’єктами освітнього процесу: між виконуваними 

ними функціями та соціальним становищем, між 

правами та обов’язками, між вкладеною працею та 

оцінюванням її та ін.  

Принцип сталого управління ресурсами поля-

гає у запровадженні розумних самообмежень щодо 

використання природних ресурсів, їхньому економ-

ному використанню та збереженні. Особливого і 

першорядного значення в процесі професійної під-

готовки вчителів для освіти в інтересах сталого 

розвитку слід приділяти збереженню біологічного 

різноманіття, як головного ресурсу і умові сталості 

екосистем.   

Принцип інтеграції екологічних знань в усі 

сфери діяльності означає екологізацію всіх навча-

льних дисциплін професійної підготовки вчителів, а 

також врахування і узгодження в політиці навчаль-

ного закладу економічних, соціальних і екологічних 

міркувань.  

Принцип використання місцевих ресурсів по-

лягає у збереженні та активному використанні в 

освітньому процесі культурної спадщини, краєзнав-

чого матеріалу, місцевих особливостей і різноманіт-

ності учасників освітнього процесу. 

Принцип участі громадськості забезпечує для 

віх учасників освітнього процесу доступ до навча-

льної, організаційної, управлінської інформації, що 

зачіпає їхнє життя і навколишнє середовище. Інфо-

рмація про сталий розвиток, його наслідки, рішення 

та шляхи має бути розширеною, а участь громадсь-

кості у прийнятті всіх рішень життєдіяльності на-

вчального закладу повинні бути посилені. 

Принцип соціальної відповідальності виражає 

свідоме ставлення всіх осіб до вимог суспільної 

необхідності у забезпеченні сталого розвитку. Від-

повідно до цього принципу сутність, значення та 

наслідки діяльності (у тому числі з підготовки вчи-

телів для освіти в інтересах сталого розвитку) мають 

усвідомлюватися всіма учасниками освітнього про-

цесу з погляду на інтереси суспільства та забезпе-

чення його сталого розвитку. 

Принцип обережності і запобігання полягає у 

плануванні освітньої, організаційної, управлінської 

діяльності в навчальному закладі на основі науково-

го обґрунтування наслідків такої діяльності та безді-

яльності. Рішення мають прийматись з урахуванням 

передбачення наслідків (особливо це стосується 

запобігання створення загрози здоров’ю людини або 

шкоди навколишньому середовищу). Діяльність із 

профілактики та запобігання негативним наслідкам 

має переважати дії із подолання цих наслідків.  

Принцип «забруднювач платить» є головним 

економічним стимулом збереження середовища і 

передбачає відшкодування завданої шкоди та відно-
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влення порушеного середовища.  

З огляду на зазначене вище та аналіз досліджень 

проблематики виділимо суттєві та характерні особ-

ливості ідеї сталого розвитку суспільства, що стано-

влять її сутність та відмінну особливість:  

1. посилення уваги до навколишнього середо-

вища (збереження біологічного різноманіття, підт-

римка природного потенціалу територій, зменшення 

антропогенного навантаження на природу); 

2.  гуманітаризація проблематики, тобто поси-

лення уваги до загальнокультурних аспектів розвит-

ку та визнання пріоритетності розв’язання головних 

соціальних проблем для досягнення благополуччя 

громадян (прагнення до покращення якості життя 

людей; інклюзивність – надання можливості кожно-

му громадянину впливати на прийняття рішень сто-

совно суспільного розвитку, підвищення значення 

дій місцевих громад; формування нового типу сві-

домості суспільства та перебудова на цій основі 

його поведінки, посилення відповідальності кожно-

го за свої дії та рішення); 

3. перехід до «зеленої економіки» (скорочення 

та відмова від використання невідновлювальних 

джерел енергії, розвиток «зеленої енергетики», зме-

ншення антропогенного тиску на екосистеми та 

використання природних ресурсів із урахуванням 

здатності біосфери до самовідновлення); 

4. посилення значення процесів глобалізації. 

Біосфера є єдиною складною системою, де все 

пов’язано з усім. Тому перехід до сталого розвитку є 

можливим тільки в умовах ефективної міжнародної 

співпраці (створення глобальних альянсів держав, 

впровадження принципу субсидіарності у вирішенні 

екологічних, економічних та соціальних питань). 

ВИСНОВКИ. Отже, парадигма сталого розвитку 

ґрунтується на суто науковому аналізі розвитку 

цивілізації у ХХ столітті. Саме наукова обґрунтова-

ність її головних положень робить концепцію стало-

го розвитку безальтернативною стратегією розвитку 

суспільства. Сьогодні концепцію сталого розвитку 

можна розглядати як своєрідну релігію ХХІ століт-

тя, адже вона висуває вимоги і до моральних уста-

новок людства, є моральним кодексом сучасного 

покоління. Одним із ключових понять сталого роз-

витку є «справедливість», що важливо для досяг-

нення стійкості. Справедливість включає в себе 

рівноправність між націями, справедливість між 

країнами, справедливість між людьми та іншими 

видами, а також рівність між теперішнім і майбут-

нім поколінням. Концепція сталого розвитку також 

вимагає особливих навичок, знань, цінностей та 

ставлення до середовища, економіки та благополуч-

чя людей. Отже, характер сталого розвитку - це 

процес прийняття рішень, особливий спосіб мис-

лення, філософія та етика майбутнього. Не слід 

вважати, що рух суспільства до сталого розвитку 

буде безконфліктним і не буде супроводжуватись 

боротьбою за ресурси та екологічні резерви. Адже в 

самій ідеї сталого розвитку закладено протиріччя 

між такими поняттями як економічне зростання та 

збереження навколишнього середовища. Протистоя-

ти такій ситуації може лише воля та розум тих, хто 

розуміє загальносвітові тенденції розвитку та визна-

чає стратегії розвитку територій. Саме тому питання 

інформування широкого кола громадськості та за-

лучення її до прийняття важливих рішень суспіль-

ного розвитку на засадах сталості є дуже актуаль-

ними. Одним із шляхів вирішення зазначених вище 

проблем є широке впровадження освіти для сталого 

розвитку. Перспективи подальшого розвитку ОСР в 

Україні вбачаємо у її виході за межі суто екологіч-

ного бачення і просування в першу чергу там, де 

вже склались умови включення ідей сталого розвит-

ку в освітній процес, зокрема, в природничі дисцип-

ліни та у процес підготовки майбутніх екологів та 

вчителів біології. 
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GUIDELINES OF THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION  

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION: 

THE CORE AND PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

I. Koreneva 

Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University  

Kyiv-Moskovskaya, Street 24, Hlukhiv, Sumy region. Ukraine. 41400. E-mail: i.koreneva74@gmail.com 

Purpose. To reveal the peculiarities of the concept of "sustainable development" according to author's dynamic 

model and to cover the principles of sustainable development, which are important with regard to developing a method-

ical system for the training of future teachers. Methodology. The research uses a number of theoretical methods, in-

cluding comparative-historical analysis of the chosen scientific problem, interpretation, modeling, by usage of which 

the features of the concept of "sustainable development" were identified. Results. The dynamic model of the notion was 

developed. The main principles of sustainable development, which are important in the process of training of future 

teachers were reflected. Under sustainable development the researcher implies the process of transition of society to a 

new qualitative state, which ensures the sustainability. The article presents author's dynamic model of the concept of 

"sustainable development" in the form of a constantly rotating jig. In addition, the analysis and interpretation of the 

main principles of sustainable development have been conducted with regard to the peculiarities of the educational 

process of training teachers for education in the interests of sustainable development in the higher education system. 

Originality. For the first time, a dynamic model of the concept of "sustainable development" was developed. The main 

principles of sustainable development in the educational process of the higher pedagogical school have been further 

developed. Practical value. The presented dynamic model of the concept of "sustainable development" will help visu-

alize its essence and promote better understanding among future teachers. Conclusion. Education for sustainable devel-

opment (ESD) currently becomes the feature of the education itself. Therefore, for the understanding and implementa-

tion of the ESD into school system practice, the concept of "sustainable development" becomes more important for 

future teachers. 

Key words: education for sustainable development, dynamic model of the concept of "sustainable development", 

principles of sustainable development, training of pedagogical workforce. 
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