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гуманизацией и культуросообразностью селитебных территорий городского ландшафта; способами эколого-ори-
ентированной жизнедеятельности как фактора формирования зон культурного ландшафта в городе как «островков 
ноосферы».

Тема 7. Эколого-ориентированная жизнедеятельность для устойчивого развития города. Тема изучается на 
основе поисковой модели обучения направленной на решение реальных проблем городского ландшафта на осно-
ве эколого-ориентированных способов жизнедеятельности.

При изучении каждой темы школьники включаются в познавательную, ценностно-коммуникативную 
и практико-созидательную деятельность эколого-ориентированного характера в рамках трех блоков: «Размыш-
ляю, понимаю, объясняю», «Мои мысли и ценности: участвую в обсуждении», « Будущее моего города зависит от 
каждого: моя эколого-ориентированная жизнедеятельность». Программа курса проходит апробацию в школьной 
образовательной практике Нижнего Новгорода. Результаты апробации показываю высокую эффективность раз-
работанной методики в достижении цели курса.
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XXI ст. ставіць перад адукацыяй задачы выхавання адказнай асобы, здольнай да самаадукацыі 
і самаразвіцця. Адукацыйнае асяроддзе ўстановы адукацыі набывае інтэрактыўны фармат і імкнецца ад-
павядаць асобасным запытам навучэнцаў. З выяўленнем новых задач выхавання ўдасканальваецца і дзей-
насць школьнага музея. У артыкуле змяшчаецца пералік інтэрактыўных форм, метадаў і прыёмаў музейнай 
педагогікі, накіраваных на фарміраванне ключавых кампетэнцый навучэнцаў, гэта значыць здольнасці выра-
шаць праблемы ў розных сферах грамадскай і інтэлектуальнай дзейнасці, з мэтай заахвочвання навучэнцаў 
дзейнічаць, кіруючыся прынцыпамі ўстойлівага развіцця.

The 21st century confronts education with the task of educating a responsible person capable of self-education 
and self-development. The educational space of the educational institution acquires the interactive format and strives 
to meet the personal needs of students. With identification of new urgent tasks of education, the activity of the school 
museum is being improved. The article contains a list of interactive forms, methods and techniques of museum 
pedagogy aimed at the formation of key competences of students. This means the ability to solve problems in various 
spheres of social and intellectual activities in order to encourage students to act in accordance with the principles of 
sustainable development.

Ключавыя словы: музей, выхаванне, самаадукацыя, самаразвіцце, кампетэнцыя, інтэрактыўнасць, 
міжпрадметныя сувязі.
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На сучасным этапе істотна абвастрыліся глабальныя праблемы чалавецтва: эканамічныя крызісы, сацыяль-
ныя канфлікты (у тым ліку і ўзброеныя), экалагічныя катастрофы і падобнае. У мэтах мінімізацыі пазначаных 
праблем на міжнародным узроўні рэалізуецца стратэгія ўстойлівага развіцця. Пад устойлівым развіццём разумеем 
гарманічны працэс эканамічных і сацыяльных змен, які забяспечвае адказнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў 
у інтарэсах не толькі цяперашняй генерацыі, але і будучых пакаленняў. Адной з мэт устойлівага развіцця, вы-
значаных на Саміце ААН па ўстойлівым развіцці (Нью-Йорк, 2015 г.), з’яўляецца неабходнасць«забяспечыць 
ўсеахопную і справядлівую якасную адукацыю і заахвочваць магчымасці навучання на працягу ўсяго жыцця 
кожнага». 

XXI ст. ставіць перад адукацыяй задачы выхавання адказнай асобы, здольнай да самаадукацыі і самаразвіцця, 
якая ўмее крытычна думаць, апрацоўваць разнастайную інфармацыю, выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні 
для творчага вырашэння праблем, а значыць, патрабуе фарміравання жыццёвых кампетэнцый навучэнцаў, не-
абходных для забеспячэння паўнавартаснага функцыянавання грамадства і рэалізацыі асобасных інтарэсаў асо-
бы [1]. Ва ўсіх сферах дзейнасці ўсе большае значэнне набываюць такія якасці асобы, як крытычнасць мыслення, 
уменне ўжываць атрыманыя веды ў нестандартных жыццёвых сітуацыях, здольнасць браць на сябе адказнасць 
і праяўляць ініцыятыву, выбіраючы аптымальныя стратэгіі паводзін. Адукацыйнае асяроддзе ўстановы адукацыі 
набывае інтэрактыўны фармат і імкнецца адпавядаць асобасным запытам навучэнцаў [3]. З выяўленнем новых за-
дач выхавання ўдасканальваецца і дзейнасць школьнага музея. Акцэнты перамяшчаюцца ў разуменні місіі музея 
ад назапашвання, захоўвання і перадачы канкрэтных ведаў ад настаўніка навучэнцу да развіцця здольнасці набы-
ваць веды і ўменні самастойна і выкарыстоўваць у практычнай дзейнасці [4]. У гэтых характарыстыках музейнай 
дзейнасці і ў значэнні самога паняцця «экалогія» (ад грэчаскага oikos- – дом, радзіма), на наш погляд, сфармулява-
ны магчымасці і, больш, таго абавязкі развіцця музея як цэнтра экалагічнага выхавання. 

Варта адзначыць, што ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 247 ад 20 чэрвеня 2018 года 
гэты і наступныя два гады ў нашай краіне пройдуць пад знакам «Года малой радзімы» і адным з асноўных вектараў 
вызначана выхаванне ў моладзі любові да роднай зямлі праз мерапрыемствы, накіраваныя на вывучэнне і прым-
нажэнне духоўнай і культурнай спадчыны беларускага народа.

У дзяржаўнай установе адукацыі «Гімназія № 9 г. Мінска» з 2007 года дзейнічае этнаграфічны музей «Бела-
руская хатка». Музей ствараўся агульнымі намаганнямі. Навучэнцамі, бацькамі і педагогамі нашай гімназіі з роз-
ных рэгіёнаў Беларусі збіраліся прадметы культуры і побыту, якія сталі этнаграфічнымі экспанатамі музея. Боль-
шасць экспанатаў была прывезена з г. Лагойска і Лагойскага раёна. Ёсць экспанаты з іншых рэгіёнаў Беларусі: 
кошыкі – з г. Пінска, экспазіцыя, прысвечаная ткацтву, – з г. Гродна. 

У 2017 годзе музей «Беларуская хатка» быў рэканструяваны, што прадаставіла магчымасць распрацоўкі но-
вай канцэпцыі арганізацыі музейнай прасторы і ўкаранення сучасных інтэрактыўных форм і метадаў працы, якія 
прадугледжваюць актыўнае ўзаемадзеянне і дыялогавыя зносіны педагогаў, навучэнцаў і іх бацькоў, у тым ліку 
ў рамках арганізацыі шостага школьнага дня.

Неабходнасць выкарыстання новых тэхналогій у рабоце музеяў гімназіі пацвярджаецца дадзенымі правед-
зенага анкетавання. У анкетаванні прынялі ўдзел 67 навучэнцаў 5–11 класаў. Вынікі анкетавання паказалі, што 
ўсе без выключэння навучэнцы ведаюць, што ў гімназіі існуе музей «Беларуская хатка». 73 % навучэнцаў лічаць, 
што музей у гімназіі патрэбны, каб выхоўваць павагу да свайго народа і патрыятызм. 95 % рэспандэнтаў за гады 
вучобы прымалі ўдзел у мерапрыемствах, якія праводзяцца на базе музея. У асноўным, гэта экскурсіі, сустрэчы 
з ветэранамі і святочныя мерапрыемствы (85 %). Значна радзей, (42 %) навучэнцаў былі ўдзельнікамі класных, 
інфармацыйных гадзін (15 %), гульняў і квэстаў (22 %), а таксама майстар-класаў (5 %) на базе музея. 

Цікавыя адказы на пытанне «У якасці каго ўдзельнічалі ў мерапрыемстве?». Пераважная большасць (91 %) 
навучэнцаў выконвала пасіўную ролю гледача. Аднак гэта не адпавядае жаданню вучняў, што паказваюць адказы 
на наступнае пытанне: «Калі б табе давялося ўдзельнічаць у мерапрыемстве музея, што ты хацеў бы рабіць?». 
Навучэнцы хацелі б самі праводзіць экскурсію – 76 %, запрасіць сваіх блізкіх і сяброў і паказаць ім музей – 56 %, 
сфатаграфаваць экспанаты музея і на сайце гімназіі зрабіць віртуальны музей/экскурсію – 47 %, удзельнічаць 
у музейным свяце/фестывалі – 48 %, самі прыдумаць якую-небудзь выставу і зрабіць яе – 34 %, вывучаць ма-
тэрыялы музея, а вынікі прадставіць на канферэнцыю – 8 %. На пытанне «Што з пералічанага вы выбралі б, 
прыйшоўшы ў музей ужо не ў першы раз?» 55 % навучэнцаў выбрала тэматычны музейны квэст, 31 % будуць 
рады наведаць майстар-клас і толькі 5 % вучняў гатовыя праслухаць экскурсію.

Прааналізаваўшы адказы навучэнцаў гімназіі, мы высветлілі, што яны знаёмыя з экспазіцыямі гімназічнага 
музея, але традыцыйныя формы музейнай работы з аўдыторыяй іх не прыцягваюць.

Што тычыцца ўзроўню сфарміраванасці ключавых кампетэнцый навучэнцаў, то, напрыклад, аналіз вынікаў 
праведзенай у верасні 2018 года дыягностыкі самаацэнкі інфармацыйнай кампетэнтнасці сярод 9–11 класаў 
паказаў наступнае. Навучэнцы старэйшых класаў гімназіі маюць неадназначны вопыт работы з рознымі крыніцамі 
інфармацыі: з вучэбнай літаратурай – 100 %, з навуковай літаратурай – 63 %, з даведачнай літаратурай – толькі 
42 %. Большасць рэспандэнтаў мае пачатковыя навыкі работы на ПК: валодаюць тэкставымі рэдактарамі (92 %), 
графічнымі рэдактарамі (62 %), асвоілі рэдактар прэзентацый PowerPoint (55 %). Гатоўнасць і здольнасць шу-
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каць інфармацыю ў Інтэрнэце адзначылі 83 % вучняў (а маюць такі вопыт 81 %), электроннай поштай могуць 
карыстацца 69 % навучэнцаў. Акрамя таго, 64 % ад ліку апытаных адзначылі, што валодаюць мультымедыйнымі 
тэхналогіямі. Многія навучэнцы ўмеюць выбіраць крыніцы інфармацыі ў адпаведнасці з пастаўленай задачай 
(83 %), умеюць адабраць інфармацыю з улікам канкрэтнай сітуацыі (81 %), супаставіць інфармацыю з розных 
крыніц (63 %), скласці план, структураваць змест (68 %). 

Аднак, толькі 36 % вучняў лічаць, што могуць скласці спіс выкарыстаных крыніц па бібліяграфічных 
правілах, а 52 % адказалі, што, хутчэй за ўсё, не могуць гэтага зрабіць, 12 % не змаглі адказаць на гэтае пытан-
не. Аналіз даных пра ўменне выкарыстоўваць розныя формы прадстаўлення інфармацыі паказаў, што найбольш 
зразумелая для навучэнцаў форма прадстаўлення – гэта справаздачы (18 %), тэзісы напішуць 24 %, складаць 
анатацыі ўмее 9 %, прадставіць інфармацыю ў выглядзе эсэ могуць толькі 40 %. 

Высокі ўзровень інфармацыйнай кампетэнтнасці мяркуе, у прыватнасці, здольнасць крытычна ацэньваць 
атрыманую інфармацыю. Вынікі апытання паказалі, што толькі 30 % навучэнцаў старэйшых класаў гімназіі 
лічаць, што могуць крытычна ацаніць інфармацыю (толькі 8 % адказваюць упэўнена «так»), 31 % вучняў на гэтае 
пытанне не змаглі адказаць, 20 % адказалі, што гэтага рабіць не могуць, а 11 % дадзенае пытанне прапусцілі.

Абагульняючы атрыманыя даныя можна зрабіць выснову, што інфармацыйная кампетэнтнасць старша-
класнікаў гімназіі сфарміравана на сярэднім узроўні і рэарганізацыя работы музея гімназіі па новых прынцыпах 
можа аказаць істотную дапамогу ў змене гэтага паказчыка ў лепшы бок.

На аснове атрыманых даных была выпрацавана новая канцэпцыя дзейнасці гімназічнага музея і сфар-
муляваны дзевяць асноўных модуляў – «крокаў» (напрамкаў дзейнасці) па яго пераўтварэнні ў прастору для 
самаразвіцця і самаадукацыі суб’ектаў адукацыйных адносін. Распрацаваная сістэма модуляў атрымала ўмоўною 
назву «КРОК», ці «9 КРОКаў».

Першы крок «Інтэрактыў+» звязаны з распрацоўкай новай сістэмы размяшчэння экспанатаў з пазіцыі 
інтэрактыўнасці. Мэта модуля – фарміраванне «адкрытасці» музейнай прасторы. Было вырашана адмяніць 
класічнае правіла «экспанаты рукамі кранаць нельга». Практычна да ўсіх музейных экспанатаў можна дакранац-
ца, штосьці нават можна прымерыць. Пах дрэва, беларускі лён, аўтэнтычныя кераміка, прылады працы і прадме-
ты побыту ў рэканструяваным музеі ствараюць асаблівую атмасферу цеплыні і ўтульнасці.

Для рэалізацыі інтэрактыўнай навігацыі па музеі яго памяшканне і асобныя экспанаты плануецца дапоўніць 
сістэмай навігацыі ў форме QR-кодаў, што дапаможа вырашыць адразу некалькі задач:

1) даць наведвальнікам музея магчымасць самастойна знаёміцца з экспанатамі музея, у тым ліку ў рамках 
навукова-даследчай дзейнасці;

2) пашырыць магчымасці экскурсаводаў, якія змогуць у ходзе экскурсіі ілюстраваць свой аповед дадатковымі 
матэрыяламі;

3) праводзіць з навучэнцамі, іх бацькамі і настаўнікамі гульні і інтэлектуальныя спаборніцтвы.
Другі крок «Віртуальная прастора». Асноўныя мэты модуля: пашырэнне музейнай аўдыторыі; забеспячэнне 

доступу да музейных фондаў праз віртуальную прастору (у тым ліку для прыцягнення бацькоў і грамадскасці да 
ўдзелу ў дзейнасці музея); развіццё інфармацыйнай і агульнакультурнай кампетэнтнасці навучэнцаў; падрыхтоўка 
і правядзенне віртуальных экскурсій; міжпрадметная інтэграцыя (перш за ўсё з вучэбнымі прадметамі «Бела-
руская мова», «Беларуская літаратура», «Гісторыя Беларусі», «Геаграфія», «Інфарматыка») і прадстаўленне 
магчымасці прымянення атрыманых на вучэбных занятках ведаў у новай сітуацыі; развіццё навыкаў навукова-
даследчай работы ў навучэнцаў з выкарыстаннем разнастайнасці інавацыйных метадаў і формаў самастойнай 
і  практычнай дзейнасці.

Віртуалізацыя прадугледжвае:
1. Стварэнне электроннай базы даных фондаў музея, тэкставых, фота- і відэаапісанняў музейных прадметаў; 

фарміраванне ў фондах музея электроннай бібліятэкі, калекцыі аўдыё-і відэазапісаў, для рэдагавання і тыража-
вання друкаваных і электронных матэрыялаў; стварэнне прэзентацый для выкарыстання ў вучэбнай дзейнасці 
і  дэманстрацыі іх у рамках гімназічных мерапрыемстваў.

2. Фарміраванне электронных каталогаў: апісанні прадметаў адбіраюцца з базы даных, неабходным чынам 
групуюцца, суправаджаюцца артыкуламі, гэта значыць адбываецца інтэрпрэтацыя інфармацыі.

3. Стварэнне віртуальнай музейнай прасторы: на сайце гімназіі будзе размешчаны шэраг сферычных 
3d-панарам музея з магчымасцю «набліжэння» да экспанатаў і «перамяшчэння» паміж экспазіцыямі.

4. Размяшчэнне на сайце гімназіі заданняў web-квэстаў і віртуальных (у форме відэа) экскурсій па музеі, 
уключаючы відэаагляды, а таксама відэатрансляцыі з музея ў рэальным часе (з дапамогай web-камеры).

Пры гэтым вельмі важна адзначыць, што віртуальная прастора ствараецца сіламі навучэнцаў. У рамках ра-
боты па стварэнні і напаўненні віртуальнага музея кантэнтам навучэнцы маюць магчымасць праявіць сябе ў 
каманднай працы, візуалізаваць атрыманыя звесткі аб падзеях і гістарычных працэсах, развіць навыкі творчага 
мадэлявання і прэзентацыі сабраных ведаў.

Трэці крок «Вучымся і гуляем» прадугледжвае стварэнне сістэмы інтэрактыўных заняткаў нетэхнiчнага ха-
рактару. Да іх ліку ставяцца віктарыны, квэст-экскурсіі, квізы, музейныя гульні (музейнае лато, музейныя «паз-
лы», гульні-рэканструкцыі) і іншыя падобныя праявы інтэрактыўнасці. Дадзены кірунак садзейнічае развіццю 
ўніверсальных кампетэнцый навучэнцаў:

– здольнасці да пазнавальнай дзейнасці;
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– здольнасці да эфектыўнай камунікацыі;
– здольнасці да прыняцця крэатыўных рашэнняў і іх рэалізацыі [2].
Сёння ўсё больш папулярнай музейнай адукацыйнай тэхналогіяй становіцца квэст-экскурсія. У працэсе 

гульнявога пошуку аб’ектаў, людзей, інфармацыі ўдзельнікі квэста становяцца актыўнымі арганізатарамі працэ-
су навучання, паколькі атрымліваюць магчымасць самастойна выбіраць і структураваць матэрыял, аналізаваць 
атрыманую інфармацыю, вучацца самастойна прымаць рашэнні для дасягнення мэты, набываючы пры гэтым 
навыкі навукова-практычнай дзейнасці.

Чацвёрты крок «Метадычны банк». Мэта модуля – пашырэнне міжпрадметных сувязяў. У дадзены мо-
мант распрацоўваюцца метадычныя рэкамендацыі педагогам па правядзенні вучэбных заняткаў і выхаваўчых 
мерапрыемстваў па гісторыі Беларусі, беларускай мове і літаратуры, геаграфіі, інфарматыцы, англійскай і поль-
скай мовах з выкарыстаннем сісэмы «КРОК». Педагогі будуць мець магчымасць выкарыстоўваць (стварыць сваю) 
сістэму QR-кодаў па экспанатах, «наведваць» на ўроках вірутальны музей, распрацоўваць разам з навучэнцамі 
ўласныя квэсты і Web-квэсты па музейнай экспазіцыі. 

Пяты крок «Майстэрня даследчыка». Мэта модуля – арганізацыя сумеснай і індывідуальнай навукова-дас-
ледчай дзейнасці навучэнцаў, іх бацькоў і педагогаў, падрыхтоўка навучэнцаў да ўдзелу ў конкурсах даследчых 
работ, краязнаўчых чытаннях, круглых сталах, семінарах. Таксама плануюцца: стварэнне агульнагімназічнага 
«Слоўніка даследчыка», рэгулярныя выступленні членаў «Савета музея» і ўдзельнікаў пошукава-даследчай 
дзейнасці з распрацаваным для сістэмы модуляў «КРОК» матэрыялам на класных і інфармацыйных гадзінах, 
правядзенне распрацаваных вучнямі квэстаў у рамках 6-га школьнага дня.

Шосты крок «Скарбонка традыцый» прадугледжвае правядзенне на базе музея майстар-класаў 
і тэатралізаваных фальклорных святаў і пастановак, папулярызацыю беларускай мовы і культуры. Галоўная 
асаблівасць «крока» – усе прысутныя будуць з’яўляюцца актыўнымі ўдзельнікамі, што спрыяе больш трывала-
му азнаямленню з народнай спадчынай. Дадзены модуль таксама адказвае за вобраз музея як зоны адпачынку, 
пляцоўкі, дзе ёсць магчымасць ярка выявіць і паказаць сябе.

Трэба адзначыць, што традыцыйным для гімназіі з’яўляецца правядзенне тэатралізаваных фальклорных 
святаў і пастановак, звязаных з датамі беларускага народнага календара – «Купалле», «Гуканне вясны», «Восеньскі 
фэст». Асабліва цікава праходзіць свята «Праводдзіны зімы: Масленіца», а адным з любімых мерапрыемстваў 
у гімназіі стала тэатралізаванае свята «Калядкі». 

Плануецца арганізацыя майстар-класаў па стварэнні лялек-матанак, роспісу велікодных яек, саломапляценні, 
правядзенне практычных заняткаў: «Беларускі арнамент. Народная мудрасць у знаках», «Ганчарства – мастацтва 
гліны і агню», «Ткацтва як самы пашыраны від народнага мастацтва» і інш.

Сёмы крок «Бацькоўскі ўніверсітэт». Мэта модуля – далучэнне законных прадстаўнікоў навучэнцаў да 
ўдзелу ў жыцці гімназіі, да сумеснай з навучэнцамі творчасці і адпачынку ў рамках 6-га школьнага дня. Сістэма 
інтэрактыўных заняткаў, квэстаў, майстар-класаў, web-квэстаў на базе музея «Беларуская хатка» будзе цікавай 
людзям любого ўзросту і зможа наблізіць і старэйшае пакаленне да мовы, традыцый, культуры і гісторыі белару-
скага народа (у рамках Года малой радзімы).

Восьмы крок «Школа перакладчыка і экскурсавода». Мэта модуля – садзейнічаць навучэнцам гімназіі 
ў прафесійным самавызначэнні, засваенні імі карты прафесій (перакладчык, экскурсавод, web-дызайнер, flash-
аніматар і інш.). Так, у музеі пачалася распрацоўка тэкстаў экскурсій на беларускай, рускай, англійскай і поль-
скай мовах. Гэту работу сумесна праводзяць педагогі і навучэнцы. База гімназіі дазваляе ў будучым распраца-
ваць і праводзіць экскурсіі яшчэ і на кітайскай мове. Традыцыйным для гімназіі з’яўляецца правядзенне «Фэсту 
экскурсаводаў», штогадовага спаборніцтва навучэнцаў за званне «Лепшы экскурсавод гімназіі». У супрацоўніцтве 
з настаўнікам інфарматыкі плануецца правядзення для жадаючых дадатковых заняткаў па web-дызайне і flash-
анімацыі з мэтай прыцягнення навучэнцаў да самастойнага папаўнення вірутальнага модуля сістэмы «КРОК».

Дзявяты крок «Супрацоўніцтва без межаў». Мэта модуля – інтэграцыя ў сацыякультурную прастору го-
рада. Пачалася работа па наладжванні супрацоўніцтва з Нацыянальным Музеем Рэспублікі Беларусь і Музеем 
старажытнабеларускай культуры НАН для папаўнення удзельнікамі гімназічнага «Савета музея» вірутальнага 
модуля сістэмы «КРОК». Плануецца правяденне сумесных з іншымі сацыякультурнымі ўстановамі акцый 
і мерапрыемстваў. Часткай гэтага модуля таксама з’яўляецца прадастаўленне доступу да віртуальнага модуля 
«КРОК» на сайце гімназіі для ўсіх жадаючых, у тым ліку для магчымага яго ўключэння ў агульную вірутальную 
прастору музеяў адукацыйных устаноў.

Мяркуецца, што дзейнасць музея «Беларуская хатка» ў форме сучаснай інтэрактыўнай пляцоўкі будзе 
спрыяць фарміраванню і развіццю ключавых кампетэнцый, навыкаў даследчай работы, творчых здольнасцяў 
навучэнцаў, што адпавядае прынцыпам ўстойлівага развіцця.
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Образование для устойчивого развития, как область специфического знания, мышления, поведения, 
образа жизни требует разработки своего педагогического языка. С одной стороны, образование нуждается 
в отборе научной терминологии устойчивого развития с учетом ее связи с понятийно-терминологическим 
аппаратом разных предметных областей и метапредметными знаниями и умениями. С другой стороны, тре-
буется педагогическая адаптация идей устойчивого развития в соответствии с особенностями национальной 
культуры, менталитета, возрастных психологических характеристик обучающихся. Образование, которое 
призвано отражать становление в обществе основ новой гуманистически-ноосферной мировой цивилиза-
ции, появление в обществе новых культурных кодов поведения, предполагает обновление языковой картины 
мира с новыми метафорами, символами и мифами. 

Education for sustainable development as a field of specific knowledge, thinking, behavior and lifestyle requires 
the development of its own pedagogical language. On the one hand, education needs the selection of scientific 
terminology of sustainable development, taking into account its connection with the conceptual and terminological 
apparatus of different subject areas and metasubject knowledge and skills. On the other hand, pedagogical adaptation 
of ideas of sustainable development is required in accordance with the peculiarities of the national culture, mentality, 
and age-related psychological characteristics of students. Education, which is designed to reflect the emergence 
in society of the foundations of a new humanistic-noospheric world civilization, the emergence in society of new 
cultural codes of behavior, involves updating the language picture of the world with new metaphors, symbols and 
myths.

Ключевые слова: образование в интересах устойчивого развития, культурный код, метафоры, символы, 
мифы.

Keywords: education for sustainable development, cultural code, metaphors, symbols, myths. 

Предпосылкой и приоритетным средством эффективного использования научно-технического, человеческо-
го и природного капитала общества для выхода его на траекторию устойчивого развития является образование 
в интересах устойчивого развития (ОУР). 

В РФ ОУР реализуется на основе требований ФГОС к результатам изучения вопросов устойчивого развития 
в учебных предметах основной и средней школы, а также к освоению метапредметных умений, необходимых 
для оценки рисков разных социально-проблемных ситуаций для качества окружающей среды, здоровья человека 
и управления этими рисками. Принципы и цели ОУР в общем образовании находят отражение преимущественно 
в экологическом образовании, разделе программы воспитания и социализации «Формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни», предметной области «Технология», предмете «Эко-
логия» на базовом уровне среднего общего образования, Государственной программе «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Более 60 вузов РФ ведут обучение в области устойчивого 
развития. Несмотря на то, что во ФГОС ДО и НОО нет прямой ссылки на экологическое образование в интересах 
устойчивого развития, сегодня оно представлено на всех уровнях образования: от формирования у подрастаю-
щего поколения правил поведения в мире природы и людей до понимания взаимосвязи между природными, со-
циальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 




