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Метою дослідження є висвітлення досвіду імплементації Цілей сталого розвитку ООН 
до 2030 року в процес підготовки і підвищення кваліфікації фахівців інформаційної сфери. 
У статті проаналізовано теоретичні підходи до вивчення концепції освіти для сталого роз-
витку, досвід системного впровадження освіти у галузі сталого розвитку в університетах 
України, проєктної діяльності у сфері освіти для сталого розвитку в системі формальної 
та неформальної освіти. Зроблено акцент на основних проєктах, що реалізуються Україн-
ською бібліотечною асоціацією для підвищення спроможності бібліотек у сприянні досяг-
ненню Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року.

Методологія дослідження базується на використанні соціокомунікаційного і систем-
ного підходів, методів джерелознавчого та контент-аналізу.

Наукова новизна дослідження полягає у залученні спостережень і результатів, отри-
маних під час викладання автором дисципліни «Стратегічний менеджмент інформаційної 
діяльності» в Київському університеті імені Бориса Грінченка у магістрів спеціальностей 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і «Журналістика», освітня програма «Рекла-
ма і зв’язки з громадськістю».

Зроблено висновки щодо багатовекторності та багаторівневості процесу впроваджен-
ня освіти у галузі сталого розвитку, до якого активно долучені заклади вищої освіти Укра-
їни. Зазначено, що презентований досвід імплементації ЦСР ОOН до 2030 року в освітній 
процес на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях може використовуватися у подальшому 
у закладах вищої освіти, що готують майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи.

Перспективним напрямком продовження дослідження визначено вивчення досвіду 
проєктної діяльності у сфері освіти для сталого розвитку, зокрема діяльності центрів осві-
ти дорослих, які долучаються до імплементації ЦСР ООН до 2030 року на рівні регіональ-
ного розвитку місцевих громад.

Ключові слова: бібліотека, інформаційна освіта, сталий розвиток, глобальні ціліООН, 
Університет Грінченка.
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ВСТУП. 
Однією із домінуючих філософських концепцій всесвітнього розвитку першої 

чверті ХХІ століття визнана концепція сталого розвитку, яка може стати «важли-
вою всесвітньою ідеологію, методологією людської життєдіяльності і важливою 
складовою повсякденного життя народів планети Земля» (Січко, 2015, с. 277).

Поняття сталого розвитку дуже тісно пов’язане із освітою, а точніше, зі ста-
новленням нової парадигми освіти, так званої «освіти для сталого розвитку». За-
кон України «Про вищу освіту» (2014 р.) одним із головних принципів державної 
політики у сфері вищої освіти проголошує сприяння сталому розвитку суспіль-
ства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створен-
ня умов для освіти протягом життя. Україна стала однією із 55-ти країн, що при-
єдналися до реалізації Стратегії освіти для сталого розвитку. Основною метою 
цієї Стратегії є заохочення держав-членів Європейської Економічної Комісії ООН 
до розвитку і включення освіти для сталого розвитку (далі – ОСР) до всіх систем 
формальної та неформальної освіти як першого кроку у становленні нової пара-
дигми освіти, яка має бути націлена на становлення нового способу мислення, за 
якого всі соціально-економічні та соціально-екологічні процеси і явища повинні 
розглядатися з  урахуванням принципів сталості людської цивілізації та науко-
во обґрунтованої обережності. Формування нової парадигми освіти відбувається 
на багатьох рівнях – міжнародному, національному, регіональному, локальному. 
Занурення у  вивчення питання імплементації Цілей сталого розвитку ООН до 
2030 року (далі – ЦСР) виявило і багатовекторність формування такої парадиг-
ми. Існує потужний рух із підтримки ОСР у закладах вищої освіти (далі – ЗВО) та 
сприяння реалізації ЦСР у бібліотеках України. Лише в секторі галузі культури, 
а саме бібліотечно-інформаційної діяльності, ми зустрічаємо відповідний досвід 
у системах як формальної, так і неформальної освіти. Бібліотеки як потужні ін-
формаційні і комунікаційні центри громад давно включені у процес імплемен-
тації ЦСР у своїй практичній діяльності (Бояринова, 2017; Впровадження в роботу 
бібліотек, 2017; "Глобальні цілі", 2019; Пашкова, 2017).

Наразі в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру (2020), яка 
спрямована на зміцнення громадської безпеки та соціальної згуртованості, під-
тримку відбудови економік постраждалих від конфлікту громад і  реалізацію 
реформ децентралізації влади та охорони здоров’я на підконтрольних уряду 
України територіях Донецької та Луганської областей, триває реалізація проєк-
ту Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська бібліотечна асоціація» 
(далі – УБА) «Спроможні бібліотеки сприяють досягненню Цілей сталого розвитку 
ООН до 2030 року» (2020). Одним із масштабних результатів цього проєкту стало 
створення онлайн-курсу, присвяченого ролі бібліотек як соціальних інституцій 
у досягненні Цілей сталого розвитку ("Бібліотеки у досягненні", 2020).

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ.
Засадничими поняттями дослідження ми визначаємо концепцію освіти для 

сталого розвитку та концепцію випереджаючої освіти для сталого розвитку, 
розгляду яких присвячено публікації багатьох українських науковців, зокрема 
О. Є. Висоцької, І. М. Кореневої, І. О. Січко.
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Одним із найґрунтовніших вивчень сутності та особливостей концепту «освіта 
для сталого розвитку» ми вважаємо публікацію І. М. Кореневої (2018), яка засвід-
чує понад 30-річний науковий дискурс щодо освіти для сталого розвитку, багато-
вимірність і різноплановість поняття ОСР. Аналізуючи два основні компоненти 
цього поняття, а саме «освіту» як загальний, родовий компонент, що характери-
зує спеціальну сферу соціального життя, до якої належить термін, і категоріальну 
його приналежність, та «сталий розвиток» як особливий, видовий компонент, що 
характеризує мету здійснення освітньої діяльності та визначає його змістову уні-
кальність, авторка приходить до висновку про триєдність ОСР. Апелюючи до більш 
широкого західного потрактування поняття «освіта (education)», в  яке поряд із 
навчанням (засвоєнням знань, умінь, навичок та способів пізнавальної діяльно-
сті) включають також і виховання (формування особистості) і просвіту (розпов-
сюдження знань), вона акцентує увагу на тому, що таке розширене потрактуван-
ня терміна «освіта» у словосполученні «education for sustainable development» дає 
підстави розуміти ОСР у перекладі з англійської як «освіту, виховання та просвіту 
для сталого розвитку» (Коренева, 2018, с. 115). Таке трактування поняття є, на наш 
погляд, доречним, і дає змогу розмежовувати цілепокладання окремих освітніх 
проєктів, заходів і  продуктів на такі, що сприяють розповсюдженню знань про 
ЦСР (просвітницькі); такі, що впливають на формування в особистості свідомо-
го ставлення до ЦСР (виховні); та безпосередньо такі, що сприяють засвоєнню 
знань, формуванню умінь та навичок, необхідних для підтримки і  досягнення 
ЦСР (освітні). Цей розподіл ми будемо використовувати у подальшому опрацю-
ванні результатів дослідження.

Також ми погоджуємося із зазначеною авторкою змістовою особливістю ОСР, 
яка полягає в інтеграції в ній трьох аспектів – екологічного, соціального та еко-
номічного, оскільки власне ідея сталого розвитку концентрує увагу відповідно на 
цих трьох сферах (Коренева, 2018, с. 116).

І. О. Січко (2015), досліджуючи сутність поняття «сталий розвиток» у контексті 
євроінтеграційних процесів, зазначає, що «освіта для сталого розвитку – це су-
часний підхід до організації навчального процесу, який включає інформування 
членів суспільства про основні проблеми сталого розвитку, формування світогля-
ду, що базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання з передачі знань 
на налагодження діалогу, орієнтацію на порушення та практичне розв’язання 
локальних проблем» (с. 277). Висловлена дослідником ідея про переорієнтацію 
навчання на порушення і практичне розв’язання локальних проблем співзвучна 
рішенням, які були упроваджені в освітній процес підготовки магістрів спеціаль-
ностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і «Журналістика», освітня 
програма «Реклама і зв’язки з громадськістю» в межах викладання автором дис-
ципліни «Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності» в Київському уні-
верситеті імені Бориса Грінченка. 

Також акцентуємо увагу на тому, що поряд із концептом «освіта для сталого 
розвитку» в наукових публікаціях зустрічаємо і поняття «випереджаючої освіти 
для сталого розвитку». Зокрема, О.  Є.  Висоцька (2015) зазначає, що, по-перше, 
випереджаюча освіта є результатом зміни пріоритетів розвитку освіти та відпо-
віддю на глобальні виклики світу ХХІ століття, по-друге, відповідає критеріям, 
що висуваються Стратегією освіти для сталого розвитку, а саме щодо інновацій-
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но-випереджального характеру, використовує сучасні методи навчання та вихо-
вання, відштовхується від конкретної стратегії майбутнього – стратегії сталого 
розвитку (с. 104).

Як засвідчує аналіз наукових публікацій та інформаційних повідомлень сай-
тів Міністерства освіти і науки України, закладів вищої освіти України, вітчиз-
няні ЗВО активно долучені до процесу імплементації ЦСР, на базі багатьох укра-
їнських університетів 2016  р. була створена освітня мережа ресурсних центрів 
зі сталого розвитку (Освітня мережа, 2018). Такі центри створені за підтримки 
проєкту ЄС та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на гро-
маду», їхня діяльність спрямована на активізацію науково-дослідної діяльності 
університетів у сфері сталого регіонального розвитку та поширення цього підхо-
ду серед студентської молоді, сприяння просвітницькій діяльності, організацію та 
проведення відповідних тренінгів, семінарів, наукових конференцій та сприяння 
упровадженню курсу «Сталий розвиток» до навчальних планів університетів або 
включення його до навчальних програм вже наявних дисциплін.

Ми підтримуємо ідею упровадження принципів сталого розвитку в навчаль-
ні програми різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і представляємо результати 
в наступних розділах статті.

Отже, проблематика, що розглядатиметься у статті, є актуальною як із пози-
ції галузевого упровадження загальної концепції освіти для сталого розвитку, 
так і конкретизації (на локальному рівні проєктів, курсів, дисциплін) у сфері під-
готовки фахівців інформаційно-бібліотечної діяльності, здатних у  подальшому 
свідомо і відповідально сприяти реалізації Цілей сталого розвитку, долучати до 
цього процесу інших громадян.

Мета статті полягає у висвітленні досвіду імплементації Цілей сталого роз-
витку ООН до 2030 року в процес підготовки і підвищення кваліфікації фахівців 
інформаційної сфери. Реалізація мети передбачала виконання таких дослідниць-
ких завдань: аналіз наукових публікацій із теми дослідження; ознайомлення із 
досвідом проєктної діяльності відповідного спрямування у формальній та нефор-
мальній освіті; презентацію досвіду включення проблематики сприяння досяг-
ненню ЦСР в освітній процес підготовки фахівців інформаційної сфери в Київ-
ському університеті імені Бориса Грінченка.

МЕТОДИ ТА МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
Реалізації мети сприяло використання системного і соціокомунікаційного під-

ходів, методів джерелознавчого та контент-аналізу. Джерельну базу дослідження 
становлять наукові публікації; методичні рекомендації за темою дослідження, під-
готовлені бібліотеками; матеріали порталу МОН України в частині інформування 
про ресурсні центри сталого розвитку в університетах країни; інформація із сайтів 
міжнародних і громадських організацій; сайтів проєктів та університетів. Матері-
али дослідження, а  саме – результати опитування студентів бакалаврської освіт-
ньо-професійної програми, розроблення і аналіз виконаних завдань практичних 
і самостійних робіт здобувачів магістерського ступеня вищої освіти, що оприлюд-
нюються вперше, є результатом кількарічного викладання авторської дисципліни 
«Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності» на двох освітніх програмах 
в Університеті Грінченка (Воскобойнікова-Гузєва, 2019; 2020).
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Виходячи із суті концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку, яка 

полягає в реалізації ідеї перебудови (трансформації) навчального процесу у всіх 
ланках системи освіти таким чином, щоб вона стала здатною для вчасної підго-
товки людей до нових умов існування, дати їм такі знання і уміння, які забезпе-
чували б не тільки успішну адаптацію до нового соціального та інформаційного 
середовища, але й давали б змогу активно впливати на нього в інтересах збере-
ження й  подальшого гармонійного розвитку людського суспільства (Висоцька, 
2015, с. 104), ми можемо констатувати, що ідея включення проблематики стало-
го розвитку, а  саме осмислення можливих шляхів підтримки реалізації ЦСР до 
2030 року, до дисципліни магістерської підготовки, повністю відповідає концеп-
ції випереджаючої освіти. Про значення вивчення стратегічного менеджменту 
інформаційної діяльності для здобувачів магістерського ступеня та використання 
концепції сталого розвитку в процесі підготовки фахівців інформаційної сфери 
вже зазначалося у  попередніх публікаціях (Воскобойнікова-Гузєва, 2017; 2018). 
Наразі ми презентуємо результати кількарічних спостережень і  тематичного 
аналізу виконання практичних і самостійних робіт студентами-магістрами двох 
освітньо-професійних програм – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
(далі – ІБАС) і «Журналістика», освітня програма «Реклама і зв’язки з громадсь-
кістю» (далі  – РЗГ). Обидві спеціальності відносяться до сфери інформаційної 
діяльності, їхні представники підготовлені до відповідального сприйняття соці-
ально важливих питань, але мають свій власний професійний арсенал процедур 
і методик впливу на зовнішнє середовище, вирішення фахових завдань тощо. Для 
фахівців ІБАС більш притаманними є  методики та інструменти інформаційно- 
аналітичної діяльності, РЗГ, цілком логічно, – інструменти створення і  розпов-
сюдження рекламних продуктів. З урахуванням зазначених особливостей і було 
сформовано завдання практичної і самостійної роботи у межах дисципліни. 

Варто зазначити, що ознайомлення із концепцією сталого розвитку запро-
поноване магістрам у  межах змістового модуля «Програми і  проекти стратегу-
вання інформаційної діяльності» як складової теми «Державна політика України 
у сфері сталого розвитку та інформатизації». Студенти отримують знання щодо 
змісту концепції сталого розвитку як парадигми суспільного зростання у ХХІ ст., 
знайомляться із діяльністю Комісії ООН зі сталого розвитку, «Декларацією ти-
сячоліття» ООН (2000 р.) та Глобальними цілями сталого розвитку 2015–2030 рр. 
ООН (2020) як прикладом глобального бачення нових орієнтирів розвитку країн 
світу для забезпечення сталого майбутнього на період до 2030 року. Обов’язково 
акцентується увага здобувачів освіти на багаторівневості сталого розвитку, який 
має індивідуальний, локальний, національний, глобальний рівні. Оскільки, на 
нашу думку, надзвичайно важливим є персональне осмислення можливості інди-
відуального внеску кожного у вирішення проблем глобального рівня.

Отже, здобувачі магістерської ОПП ІБАС отримують завдання щодо інформа-
ційної підтримки ЦСР, яке передбачає оперативний пошук різнопланової інфор-
мації (статистичної, аналітичної, науково-дослідної) за однією–трьома цілями 
(на вибір студента) і презентацію результатів. Відповідно магістри РЗГ отримують 
завдання рекламно-інформаційного забезпечення ЦСР, яке передбачає створен-
ня плану рекламної кампанії або конкретного рекламного продукту на підтримку 
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однієї з цілей. Підготовчий етап до виконання таких завдань передбачений у са-
мостійній роботі. Аналіз результатів виконаних магістрами робіт дав можливість 
простежити пріоритети вибору ЦСР у  межах спеціальності та встановити збіг / 
розбіжності вибору у  представників різних спеціальностей. Результати аналізу 
представлено в Таблиці 1 (див. Табл. 1).

Загалом магістрами ІБАС 2018 та 2019 років вступу було зроблено 23 вибори 
ЦСР. Найбільшу увагу студентів приділено таким проблемам, як «Подолання бід-
ності» (6) та «Якісна освіта» (6); до групи проблем-лідерів також можна віднести 
ціль «Гендерна рівність», досягнення якої є важливим на думку 4 студентів. Решта 
уваги розподілилася наступним чином: ціль «Міцне здоров’я і благополуччя» – 2; 
«Раціональні моделі споживання і виробництва», «Пом’якшення наслідків зміни 
клімату», «Партнерство заради стійкого розвитку», «Забезпечення наявності та 
раціонального використання водних ресурсів», «Забезпечення відкритості, без-
пеки, життєстійкості та екологічної стійкості міст і населених пунктів» – по 1.

Магістрами РЗГ 2018 та 2019 років вступу було підготовлено 14 відповідних 
завданню практичних робіт та обрано для рекламної кампанії такі ЦСР: «Міцне 
здоров’я і благополуччя» – 3; «Зменшення нерівності» – 2; «Захист планети» – 2; 
«Збереження морських ресурсів» – 2; решта обраних цілей, зокрема «Якісна осві-
та», «Використання відновлювальної енергії», «Достойні робочі місця та еконо-
мічне зростання», «Відповідальне споживання», «Мир і справедливість» – отри-
мали по 1 позиції вибору.

Як бачимо, спільною серед визначених магістрами пріоритетних проблем для 
обох спеціальностей стала ЦСР «Міцне здоров’я і благополуччя» – загалом 5 по-
зицій вибору. Такі напрями, як «Подолання бідності» та «Якісна освіта», що по-
трапили у лідери для представників спеціальності ІБАС, не отримали відповідної 
ваги для фахівців із реклами. В цілому для магістрів РЗГ простежується важливість 
екологічної проблематики, водночас представники спеціальності ІБАС більш орі-
єнтовані на вирішення соціальних питань.

Спираючись на визначені І. М. Кореневою (2018) змістові особливості ОСР, яка, 
як уже зазначалося, полягає в інтеграції в ній трьох аспектів – екологічного, соці-
ального та економічного (с. 116), можемо зробити проміжний висновок, що в цен-
трі уваги магістрів, які вивчали дисципліну «Стратегічний менеджмент інформа-
ційної діяльності», перебувають соціальний та екологічний аспекти, представлені 
у ЦСР. Розмаїття виборів студентів обох спеціальностей засвідчує той факт, що 
нам вдалося досягти мети щодо формування у здобувачів освіти свідомого став-
лення до ЦСР та запропонувати завдання, які сприяють засвоєнню знань, форму-
ванню умінь та навичок, необхідних для підтримки і досягнення ЦСР.

Загалом, процес імплементації концепції сталого розвитку в  освіті є  багато-
векторним і багаторівневим. Варто звернути увагу на досвід системного впрова-
дження освіти у галузі сталого розвитку в Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут», представлений у публікації Г. О. Ста-
тюхи та співавторів, який включає: «підготовку магістрів за спеціальністю “Сталий 
розвиток: глобальне керування”; викладання курсів з основ сталого розвитку для 
студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, зокрема магістрів усіх напрямів 
підготовки; впровадження принципів сталого розвитку в університетські навчаль-
ні програми та викладання дисциплін у контексті сталого розвитку» (Статюха та 
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ін., 2011, с. 124). Представники багатьох спеціальностей пропонують вводити окре-
мі теми, модулі, які розкривають проблематику сталого розвитку на різних рівнях, 
наприклад, у бакалаврські програми майбутніх фахівців фізичної культури і спорту 
навчального модуля «Основи сталого розвитку суспільства» (Цигура, 2018).

Підтримуючи вищезазначені ідеї, ми розширили коло ознайомлення май-
бутніх фахівців інформаційної справи із ЦСР, долучивши до цього процесу пер-
шокурсників бакалаврської освітньо-професійної програми ІБАС. У ході дистан-
ційного заняття з  комплексної дисципліни «Університетські студії», змістовий 
модуль «Вступ до спеціальності», ми запропонували студентам І курсу 2020 року 
вступу ознайомитися із ЦСР ООН до 2030 року та визначити, які є пріоритетними 
саме для них. Ми обмежили кількісний вибір студентів, запропонувавши відзна-
чити від 1 до 3 цілей, та надіслати відповіді у чат. Під час обговорення результатів 
опитування студенти зазначили, що вперше знайомилися із ЦСР, хоча про сталий 
розвиток як ідею та важливість сталості екологічної системи планети були обізна-
ні. Результати опитування представлено в таблиці 1 (див. табл. 1).

Таблиця 1.
Зведені результати вибору пріоритетних ЦСР студентами

№ ЦСР

Кількість по-
зицій вибору 

І курс ІБАС 
(опитування)

Кількість 
позицій 
вибору  

V курс ІБАС

Кількість 
позицій 
вибору  

V курс РЗГ

Загаль-
ний під-

сумок

1 Подолання бідності 2 6 - 8
2 Вирішення проблеми голоду 1 - - 1
3 Міцне здоров’я і  благопо-

луччя 9 2 3 14

4 Якісна освіта 10 6 1 17
5 Гендерна рівність 3 4 - 7
6 Чиста вода та належні сані-

тарні умови 1 1 - 2

7 Використання відновлю-
вальної енергії 5 - 1 6

8 Достойні робочі місця та 
економічне зростання 2 - 1 3

9 Інновації та інфраструктура - - - -
10 Зменшення нерівності 2 - 2 4
11 Міста та спільноти, що жи-

вуть відповідно до принци-
пів сталого розвитку 

1 1 - 2

12 Відповідальне споживання - 1 1 2
13 Захист планети 6 1 2 9
14 Збереження морських ре-

сурсів 1 - 2 3

15 Захист екології суши - - - -
16 Мир і справедливість 7 - 1 8
17 Співпраця заради досягнен-

ня цілей сталого розвитку 1 1 - 2
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Як бачимо з результатів опитування, для студентів І курсу лідерами вибору 
стали цілі «Якісна освіта» (10) та «Міцне здоров’я і  благополуччя» (9), не менш 
важливими для них є досягнення цілей «Мир і справедливість» (7), «Захист пла-
нети» (6), «Використання відновлювальної енергії» (5). Отже, у  цілому, виявле-
ні пріоритети засвідчують результат, який ми вже спостерігали. У  центрі уваги 
бакалаврів, так само як і магістрів, перебуває соціальний та екологічний аспект, 
представлений у ЦСР.

У цілому, підсумовуючи кількісні результати опитування першокурсників та 
пріоритети вибору магістрів, виявлені нами в результаті контент-аналізу вико-
наних завдань практичних робіт, маємо загальну картину, відображену на рис. 1 
(див. рис. 1).

Беззаперечними цілями-лідерами для наших студентів стали «Якісна освіта» 
(17) та «Міцне здоров’я і благополуччя» (14). Наступний блок ЦСР, які також отри-
мали високий показник вибору, включає: ЦСР «Захист планети» (9); «Мир і спра-
ведливість» (8); «Подолання бідності» (8) та «Гендерна рівність» (7).

Представлені зведені результати не претендують на масштабність статистич-
ного експерименту та високу вірогідність, оскільки дані отримані в групах різно-
го освітнього рівня вищої освіти, різним був і спосіб їх отримання.

Рис. 1. Пріоритети розподілу ЦСР за вибором студентів.

Проте у виявленому розподілі пріоритетів ставлення до ЦСР яскраво проявив-
ся соціальний аспект ОСР, який, за І. М. Кореневою (2018), «відображає умови іс-
нування людей у суспільстві, їхній спосіб життя та діяльність і розкриває широку 
проблематику правової освіти, валеологічної освіти, громадянської освіти, освіти 
з питань безпеки, гендерної рівності, полікультурності тощо» (с. 116). Усі вибори 
були здійснені студентами самостійно, вільно і свідомо.
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Сподіваємося, що наведені приклади імплементації ЦСР ООН до 2030 року 
сприятимуть долученню усе більшої кількості громадян країни, особливо сту-
дентської молоді, до осмислення проблем та пошуку конструктивних рішень 
у сфері сталого розвитку. А упровадження різних методів сприяння досягненню 
ЦСР ООН до 2030 року в освітній процес на різних освітніх програмах стане уста-
леною практикою вищої школи України. Адже випереджаюча освіта для сталого 
розвитку має розвиватися «як процес навчання тому, як приймати рішення, не-
обхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки, екології, соці-
альної справедливості» (Висоцька, 2015, с. 104).

ВИСНОВКИ.
Цілі сталого розвитку як концепт суспільного поступу впевнено стають неод-

мінною складовою усвідомлення цілісності усіх соціальних, екологічних та еко-
номічних процесів, що визначають життя людства. Процес впровадження освіти 
у галузі сталого розвитку, до якого активно долучені заклади вищої освіти Украї-
ни, характеризується багатовекторністю та багаторівневістю.

Презентований досвід імплементації ЦСР ООН до 2030 року в освітній процес 
на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях може використовуватися у подальшо-
му у закладах вищої освіти, що готують майбутніх фахівців з інформаційної, бі-
бліотечної та архівної справи.

Перспективним напрямом продовження дослідження вбачаємо вивчення 
досвіду проєктної діяльності у сфері ОСР, зокрема діяльності центрів освіти до-
рослих, які також, за нашими спостереженнями, долучаються до імплементації 
ЦСР ООН до 2030 року на рівні регіонального розвитку місцевих громад.

Рух підтримки ЦСР дуже динамічний, багатовекторний, це підтверджується 
кількістю наукових досліджень, публікацій і заходів відповідної тематики, заці-
кавленістю громадських організацій та науковців у просуванні ідей сталого роз-
витку, зворотним зв’язком, який відчуваєш, коли порушуєш соціальну або еколо-
гічну проблематику у студентському середовищі. Коли готуватиметься до друку 
випуск часопису «Український журнал з  бібліотекознавства та інформаційних 
наук», науковці, громадські діячі, педагогічні працівники активно обговорюва-
тимуть питання глобальної і  національної обізнаності щодо викликів сталого 
розвитку та ролі освіти у цьому процесі на Першій віртуальній міжнародній кон-
ференції зі сталої освіти SEVIK2020, яка проходитиме 11–13 грудня 2020 р. Отже 
попереду дискусії, нові практики, обговорення інноваційних форм і засобів фор-
мальної і неформальної освіти, пошук нових рішень.
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UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS UNTIL 2030: 
IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF TRAINING

OF INFORMATION AFFAIRS SPECIALISTS IN UKRAINE

The purpose of the study is to highlight the experience of implementing the UN Sustainable 
Development Goals by 2030 in the process of training and retraining of information professionals. 
The article analyzes the theoretical approaches to the study of the concept of education for 
sustainable development, the experience of systematic implementation of education in the field 
of sustainable development in Ukrainian universities, project activities in the field of education 
for sustainable development in formal and non-formal education. Emphasis is placed on the main 
projects implemented by the Ukrainian Library Association to increase the capacity of libraries to 
contribute to the achievement of the UN Sustainable Development Goals by 2030.

The research methodology is to use socio-communicative and systematic approaches, 
methods of source and content analysis.
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The scientific novelty of the study is to attract observations and materials obtained during 
the teaching of the author of the discipline “Strategic Management of Information Activity” at 
the Borys Grinchenko Kiev University after in the masters of “Information, Library and Archival 
Affairs” and “Public relations”.

Conclusions have been made on the multi-vector and multi-level process of implementing 
education in the field of sustainable development, to which higher education institutions of 
Ukraine are actively involved. It is noted that the presented experience of implementation of 
the CSF ONN until 2030 in the educational process at different educational and qualification 
levels can be used in the future in higher education institutions that train future specialists in 
information, library and archival affairs.

A promising direction to continue the study is the study of the experience of project 
activities in the field of education for sustainable development, in particular the activities of 
adult education centers that participate in the implementation of the UN CRC until 2030 at the 
regional development of local communities.

Keywords: library, information education, sustainable development, UN global goals, 
Grinchenko University.
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