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ПЕРЕДМОВА
Наука і освіта відіграють ключову роль у процесі соціальної трансформації суспільства та досягненні цілей сталого розвитку в усіх частинах світу1. З метою
підвищення ролі освіти в забезпеченні сталого розвитку Організація Об’єднаних Націй (ООН) започаткувала у 2005 році Декаду освіти для сталого розвитку (Education for Sustainable Development, ESD). Міжнародне співтовариство
погодилося сприяти розвитку ESD як обов’язкового елементу якісної освіти і
ключового фактору сталого розвитку. Досягнення цієї мети вимагає перегляду
освітньої політики, нових форм і методологічних прийомів для опанування необхідних знань, навичок, умінь та цінностей, пов’язаних із поступом до сталості2.
Сталий розвиток, як складна, інтегративна концепція, поки залишається в
Україні поза основним напрямком як у науковому, так і в освітньому плані. Відомо, що згадана концепція передбачає задоволення людських потреб таким
чином, щоб не поставити під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольнити їхні потреби на тому ж самому рівні. Основою сталого розвитку є економічні
та екологічні інтереси суспільства, а порушення рівноваги між ними погіршує
якість життя.
Впровадження принципів сталого розвитку на практиці демонструє Рамкова
конвенція «Про охорону і сталий розвиток Карпат», яка у своїй засадничій основі передбачає гармонійний розвиток регіону. Природна та культурна спадщина
цього вразливого гірського регіону визнається не лише цінністю, яку треба дбайливо оберігати та примножувати, але й основою для розумного планування людської діяльності. Розвиток сталого туризму, збереження місцевих традицій і народної художньої творчості, виховання відповідального ставлення до природної
та культурної спадщини, захист унікальних гірських ландшафтів – ці завдання
стоять перед організаторами Карпатської школи, орієнтованої на розвиток людського потенціалу і створення комфортних для життя територій.
Стратегія сталого розвитку орієнтує на розширення і подальший розвиток наскрізної екологічної освіти, комплексного підходу до вирішення глобальних та
регіональних проблем. Географічні науки поєднують сучасні соціально-економічні, природоохоронні та політичні аспекти з традиційними аспектами шкільної географічної освіти. Саме тому ідея проведення тематичних зимових сесій
об’єднала представників регіональної благодійної організації «Центр громадських ініціатив» міста Косова Івано-Франківської області та науковців географічного факультету Київського національного університету (КНУ) імені Тараса
Шевченка.
Карпатська школа вже третій рік поспіль реалізує кластерну модель в освітній
діяльності як інструмент ESD на місцевому рівні. Вона об’єднує освітні ресурси
вищих навчальних закладів, практичний досвід громадських організацій, потен1 Brennan, J., King, R., Lebeau, Y. (2004). The Role of Universities in the Transformation of

Societies. An International Research Project. London, Centre for Higher Education Research
and Information, Open University. 2004 р.1- 4.
2 Ochieng’ O Benny (2017) Linking higher education to skills for sustainable development.
Universty world news, № 211, 15 December 2017
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ціал Національних природних парків (НПП), місцевих закладів культури, музейних працівників, творчих майстерень, органів місцевого самоврядування, приватного туристичного бізнесу та народних ремесл. Це багатовекторна громадська
платформа, яка за задумом організаторів покликана згуртовувати викладачів
і науковців ведучих університетів, представників просвітницької та мистецької
сфери, громадських діячів, експертів і активістів, які опікуються формуванням
суспільної свідомості та наскрізної екологічної освіти.
Поєднання цих складових генерує синергетичний ефект творчої лабораторії
та співпраці зацікавлених сторін3. Подібні об’єднання творчих зусиль в освітній
кластер мають певні переваги в порівнянні з формалізованими підходами, притаманними класичним університетам. Основним завданням кластеру організатори вважають висвітлення ролі громадянського суспільства, місцевих громад,
підприємців та органі влади у розбудові конкретних напрямів діяльності, пошуку
й фахової підготовки обдарованої молоді для досягнення Україною Цілей сталого розвитку до 2030 року (ЦСР). Сучасна освіта повинна бути більш всеосяжною
і краще повязана з сучасними тенденціями розвитку глобалізованого світу4. ЦСР
надають унікальну можливість для переосмислення дослідницького потенціалу
та покращення якості вищої освіти, зокрема ESD.
Ідея створення освітнього кластеру на Косівщині виникла в колі українських
учасників конференції Регіонального екологічного Центру для країн Центральної та Східної Європи (РЕЦ) в Україні, де були представлені результати двох
завершених проектів міжнародної технічної допомоги: «Місцеві ініціативи задля сталого розвитку України (LINK)» та «Місцеві плани дій в галузі довкілля
та енергетики (LEAPs)». Цій події передувала трирічна співпраця географічного
факультету КНУ в складі консорціуму Європейських університетів в питаннях поводження з твердими побутовими відходами в рамках міжнародного наукового
проекту SWC-ENV-IND. Консорціум об’єднав експертів країн Балтійського регіону, України, Грузії та Швейцарії і дав поштовх для проведення науково-практичної конференції «Стале управління твердими побутовими відходами в Східній
Європі – перспективи на майбутнє», ініціатором якої виступили експерти географічного факультету КНУ. А вже у лютому 2016 року перша сесія Зимової школи
стартує у м. Косів в рамках Міжнародного інвестиційного проекту «Карпатська
Академія Етнодизайну».
Зимова сесія Карпатської Школи на тему «Досягнення цілей сталого розвитку-2030 у гірських регіонах країн Східної Європи» відбулася 20-24 лютого 2019
року. Основні тематичні напрями роботи Школи: відновлення сталості ландшафтів, забруднених відходами; впровадження оцінки впливу на довкілля;
адаптація до кліматичних змін; стале управління водними ресурсами та лісовим
господарством; освітні, культурні та естетичні аспекти сталого розвитку. Учасники Школи виявили особливу зацікавленість у обговоренні комплексних геоекологічних проблем на семінарах з представниками Національного екологічного
центру України та науковцями національних природних парків «Гуцульщина»
і «Вижницький». Така співпраця є дуже важливою передумовою для формування ринку екологічних послуг, впровадження більш чистих технологій, збере3 Михайленко В.П., Близнюк М.М. Карпатська школа – освітній ресурс для стало-

го розвитку/ Фізична географія та геоморфологія, 2017, 1(85), C. 136-145.
4 A Decade of Progress on Education for Sustainable Development Reflections from the
UNESCO Chairs Programme G. Michelsen and P. J. Wells (Editors) UNESCO. 2017
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ження малих річок, лісів, захисту ландшафтного біорізноманіття, поводження з
відходами та збереження культурної спадщини. Подібна співпраця має сприяти
поглибленому розумінню глобальної трансформації суспільства та мобілізації
зусиль на пом‘якшення тиску регіональних екологічних проблем, поліпшенню
стану довкілля та здоров‘я населення.
Перший день форуму проходив у місті Косові і був присвячений обговоренню
концептуальних засад підтримки та просування Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй, оскільки сертифікація, стандарти та практика реалізації
17 цілей, які містять 169 завдань, охоплюють три важливих складових сталого
розвитку: економічну, соціальну та екологічну5. Ці амбітні цілі, які обговорювалися на Карпатському форумі, є основою для зміни сучасної економічної моделі,
що базується на зростанні, а також новою моделлю, яка спрямована на досягнення стійкої та справедливої економіки та стабільних суспільств у всьому світі.

Досягнення сімнадцяти цілей сталого розвитку – 2030 у гірських регіонах Українських Карпат та країнах Східної Європи є надійним та ефективним інструментом, який допоможе різноманітним організаціям зробити важливий внесок у досягнення цих цілей.
Другий день форуму проходив на базі науково-лабораторного корпусу НПП
«Гуцульщина» у м. Косів. Ключові лектори винесли на обговорення проблемні
питання зміни клімату, стійкості. Тематичні напрями пленарної сесії та круглого
столу охоплювали питання адаптації до кліматичних змін, впровадження процедури оцінки впливу на довкілля, розвитку вітроенергетики з огляду на збереження якості гірських ландшафтів. В форматі дискусій учасники обговорили шляхи інтегрованого управлінні водними та лісовими ресурсами освітні, культурні
5

Shaidullina A.R. The Implementation of the Cluster Approach in the Regional System of
Vocational Education / Albina R. Shaidullina, Alfiya M. Ishmuradova, Elvira V. Maksimova,
Olga G. Yevgrafova, Farida V. Derdizova, Pavel A. Baklanov, Angelina O. Bagateeva //
Review of European Studies. - 2015. - Vol. 7, №4. - P. 66-72.
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та естетичні аспекти сталого розвитку. Значна увага приділялась відновленню
сталості ландшафтів, забруднених відходами. Особлива увага цієї аудиторії направлена на Ціль №15 «Забезпечення життя на Землі», яка передбачає правовий
захист, відновлення та сприяння сталому використанню наземних екосистем в
регіоні Українських Карпат.
Учасники жваво обговорювали презентації, присвячені сталому веденню лісового господарства Карпатського Єврорегіону, боротьбі з опустелюванням, запобіганню деградації земель і втрат біорізноманіття6.

Зокрема, громадськістю запропонована програма «Лісова наглядова рада»
(Forest Stewardship Council, FSC), яка опікується лісами для майбутніх поколінь у
всьому світі. Щоб зберегти «Ліси для всіх назавжди» програма запроваджує глобальну правову систему лісової сертифікації. Така система передбачає видання
сертифікатів відповідального ведення лісового господарства та всього ланцюга
постачання деревини. Це значить, що якщо із FSC-сертифікованого лісу вивозять
деревину, то це свідчить про те, що компанії, які працюють у ланцюгу постачання, пройшли аудит на відповідність нашим стандартам найкращої практики. Це
підтверджує, що якщо товар має логотип FSC, то споживачі можуть бути впевнені, що його було одержано з відповідальних джерел.
Третій день роботи продовжила виїзна сесія на базі НПП «Вижницький», офіс
якого знаходиться у смт. Берегомет. Ця сесія справила глибоке враження на
гостей та місцевих фахівців. Провідні лектори з Національних університетів та
наукових установ презентували напрями своїх наукових досліджень. Співробітники НПП та Національного екологічного центру ознайомили учасників з практичними заходами щодо збереження ландшафтного біорізноманіття, відвідали
міні-зоопарк та ознайомились з методологією впровадження оцінки впливу на
довкілля.
6 Біленчук П.Д., Малій М.І. Глобальні цілі сталого розвитку: соціально-правові
та економіко-екологічні інновації міжнародної карпатської школи -2030 / П.Д. Біленчук, М.І. Малій. – К.: Юридичний вісник України. – №11 (1236), 15-21 березня 2019 року.
– С.12-13.
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Завершальна сесія Зимової школи відбулась в центральному офісі Центру громадських ініціатив, у м. Косів, де учасники молодіжної ланки міжнародної організації ISWA поділились досвідом та кращими практиками поводження з твердими побутовими відходами. Учасники висловили впевненість, що молодь з усіх
регіонів України долучиться до ініціативних проектів і знайде правильні відповіді та практичні рішення місцевих екологічних проблем. Доповідачі акцентували увагу на тому, що учасники Карпатського форуму вже зробили свій свідомий
вибір на користь здорової, чистої, зеленої планети.

На підсумковій сесії учасники зазначили, що успішному проведенню заходу
сприяла не тільки цікава програма форуму, яка передбачала оригінальні доповіді, круглі столи, майстер-класи та наукові семінари, а й різноманітність практичних заходів у вигляді подорожей, екскурсій, інтерактивних занять (дилеми,
рольові ігри). Гарне враження залишила географія освітніх майданчиків, розташованих в Косові, Старому Косові, Уторопах, Коломиї, та Берегометі.
З свого боку, організатори були приємно вражені, що до ініціативи проведення Карпатської школи долучилися фахівці з усіх регіонів України. Форум відвідали 77 слухачів, які представляли 12 вищих навчальних закладів, 5 ліцеїв, шкіл і
бібліотек, 16 організацій громадянського суспільства. Серед доповідачів - експерти Мінприроди України та Укренерго, представники семи бізнесових організацій та трьох установ місцевої влади. Приємною новиною стала участь провідних
фахівців Київського університету права НАН України, Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Інституту телекомунікацій і глобального
інформаційного простору НАН України, ДП «НЕК «Укренерго». Молодіжна ланка учасників складалась із представництва групи молодих фахівців міжнародної
асоціації твердих відходів ISWA в Україні та Малої Академії Наук України.
Міжнародна Карпатська Школа як науково-освітній кластер набуває ознак потужного освітнього хабу з високим рівнем інтелектуального потенціалу. Вона має
здатність сприяти практичному впровадженню та поширенню інновацій, розвивати міжнародні зв‘язки створювати бази для виробничої практики й апробації
результатів наукових досліджень.
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ПЕРЕДМОВА

Університети мають більш активно брати участь у таких навчальних, проектах з нарощування власного потенціалу, використовуючи спільні матеріальні та
інтелектуальні ресурси для створення жвавої платформи для поширення нових
знань та розвитку міжнародних зв’язків. Головними викликами щодо розвитку
потенціалу Карпатської школи є архаїчна система фінансового менеджменту,
яка гальмує впровадження нових форм неформальної освіти.

Основні досягнення в галузі наскрізної екологічної освіти на Косівщині здобуті шляхом активної роботи громадських організацій як з органами місцевої
влади, широкою громадськістю, так і з окремими цільовими групами. Попереду
– розширення співпраці з міжнародними програмами технічної допомоги та студентського обміну, що сприяють кращому розумінню спільних проблем збереження довкілля. В рамках проведення заходів Карпатської Школи презентовано
соціальне підприємство «Центр громадських ініціатив», яке функціонуватиме
на базі місцевої благодійної організації та громадської екологічної організації
«Едельвейс». Зимова сесія Карпатської Школи розпочала низку традиційних
наукових заходів місцевого осередку Наукового товариства імені Шевченка. Подальшим кроком може стати удосконалення національної та міжнародної професійної мережі між академічними та бізнесовими структурами, що зробить
освіту ключовим механізмом сталого розвитку.
Близнюк Микола Миколайович,
доктор педагогічних наук,
Центр громадських ініціатив (м. Косів)
Михайленко Валерій Петрович,
кандидат хімічних наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
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ОРГАНІЗАЦІЇ-ПАРТНЕРИ
Географічний факультет Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Географічний факультет є провідним навчально-методичним і науковим центром, широко відомим як в Україні, так і за кордоном. Розвитку географічних наук на
факультеті приділялась велика увага з часу його заснування. Факультет забезпечує підготовку фахівців із найбільш актуальних напрямків дослідження у сферах фізичної географії та геоекології, економічної та соціальної
географії, країнознавства та туризму, географії України,
землезнавства та геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології та гідроекології, геодезії та картографії. Окрім цього, факультет
забезпечує підготовку військових геодезистів і картографів.
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/
Регіональна благодійна організація «Центр громадських ініціатив»
„Центр Громадських Ініціатив” на Косівщині є регіональною благодійною організацією, яка створена
і працює з метою здійснення діяльності в інтересах
суспільства: консолідації зусиль громадських організацій регіону; налагодження постійної співпраці між
державними, підприємницькими структурами та громадськими організаціями; здійснення постійного обміну інформацією між громадськими організаціями;
впровадження в життя спільних задумів і проектів,
підготовки бізнес-проектів. Основні напрямки діяльності організації: екологічна
програма; освітня програма; краєзнавча програма; жіноча програма; медична
програма; програма розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій; програма енергозбереження.
https://www.facebook.com/regcentr/
Національний екологічний центр України
Національний екологічний центр України (НЕЦУ) – громадська природоохоронна організація національного рівня.
Діяльність зосереджена на захист природних територій, біорізноманіття, для попередження глобальних змін клімату та
негативних наслідків енергетичного сектору. НЕЦУ спонукає
чиновників та політиків приймати рішення з урахуванням
необхідності збереження довкілля та безпеки населення,
готує свої оцінки та дослідження і пропонує альтернативні
рішення. Це одна з перших екологічних громадських неприбуткових організацій національного рівня, зареєстрованих у
незалежній Україні. Нині НЕЦУ має 24 територіальних відділення, що діють по всій Україні.
https://necu.org.ua/
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Інтелектуальний Форум «Єдина Європа»
Інтелектуальний Форум «Єдина Європа» – творче товариство освітян, науковців і практиків метою якого є пропаганда європейських цінностей в Україні, наближення
українського громадянського суспільства до стандартів
Європи, впровадженні європейської практики у всі галузі науки знань та діяльності. В активі об’єднання «Єдина
Європа» організація і проведення науково-практичних
конференцій, семінарів та тренінгів як регіонального, національного й міжнародного рівнів, експертна й консультаційна підтримка організацій громадянського суспільства на основі принципів європейського права.
http://kul.kiev.ua/

Національний природний парк «Гуцульщина»
Національний природний парк «Гуцульщина» – неприбуткова природоохоронна
організація. Створений Указом Президента
України від 14 травня 2002 року. Він розташований у межах Косівського району Івано-Франківської області й охоплює площу в
32271 га. Із цієї площі 7606 га земель надані
Парку в постійне користування, а 24665 га включені до його складу без вилучення у землекористувачів. Національний природний парк призначений для збереження, відтворення та раціонального використання генетичних ресурсів рослинного і тваринного світу, унікальних природних комплексів та етнокультурного
середовища, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історичну, наукову, пізнавальну, освітньо-виховну, естетичну та рекреаційну цінність.
https://nnph.if.ua
Національний природний парк «Вижницький»
Національний природний парк
«Вижницький» — природоохоронна територія в Україні, національний
природний парк. Розташований у межах Вижницького району Чернівецької
області, неподалік від міста Вижниці. Адміністрація парку розташована
в смт Берегомет. Парк створено для збереження, відтворення та раціонального використання природних ландшафтів Буковинських Карпат з унікальними
історико-культурними комплексами. Розмаїття рослинного покриву та флори
національного парку зумовлене його розміщенням на межі двох геоботанічних
районів: Шешорсько-Красноїльського з гірськими ялиново-ялицево-буковими й
ялиново-буково-ялицевими лісами та Болехівсько-Берегометського з передгірними ялицево-буковими лісами. Через територію парку проходить межа двох
флористичних районів: Чивчинсько-Гринявського та Прикарпатського. Таке
розташування парку надає його флорі рис оригінальності та специфічності.
http://www.npp.cv.ua/
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Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка
Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка – загальноосвітній навчальний заклад. Основна мета – створити
умови для підвищення рівня професійної компетентності педагогів з метою забезпечення кожній дитині необмеженого простору для саморозвитку, самовизначення,
самореалізації. Місія навчального закладу – сформувати
особистість високого рівня знань, компетенцій, культури,
з позитивною мотиваційною спрямованістю, з потребою
у досягненні успіху, здатну адаптуватися до життя в суспільстві.
http://kosiv-lyceum.edukit.if.ua/
Західний центр українського відділення
«Міжнародного центру наукової культури - всесвітня лабораторія»
Західний центр українського відділення
«Міжнародного центру наукової культури
- всесвітня лабораторія» – неурядова некомерційна організація метою діяльності якої
є об’єднання зусиль зацікавлених груп громадян на вирішення актуальних проблем
в галузі охорони навколишнього середовища, економіки, просвіти. За роки діяльності набуто досвіду у виконанні міжнародних програм і проектів, в організації та
проведенні наукових, дослідно-конструкторських та впроваджувальних робіт
на замовлення підприємств та організацій, а також здійснення освітньої, культурної та благодійної діяльності. Співробітники організації проводять тренінги
для груп студентів та учнів шкіл на теми: “Оцінка стану довкілля”, “Екологічна
політика”, “Екологічний менеджмент”, “Екологічне право”, “Розробка стратегій
сталого розвитку сільських поселень”, “Басейновий підхід до вирішення екологічних проблем річок”.
http://worldlab.com.ua
Міжнародна благодійна організація
«Інформаційний центр «Зелене досьє»
Інформаційний центр «Зелене досьє» – міжнародна
благодійна організація, яка здійснює свою діяльність
на засадах законності, гуманності, спільності інтересів
і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та
самоврядування, не маючи на меті отримання прибутку.
Організація займає унікальну позицію: місток між екологічними НУО, бізнес-структурами, державними інституціями та засобами масової інформації, – заради творчої
співпраці й досягнення позитивних змін. «Зелене досьє»
сприяє поширенню принципів сталого розвитку в суспільстві, інтеграції їх до
національної політики та урядових програм через розповсюдження об’єктивної
інформації екологічного та соціального спрямування до ЗМІ, місцевих громад,
влади та бізнесу, залучаючи їх таким чином до практичних дій.
http://www.dossier.org.ua/

13

Представництво групи молодих фахівців Міжнародної асоціації
твердих відходів (ISWA) в Україні
Групу молодих фахівців ISWA в Україні
об’єднує представників експертного середовища, приватних компаній, наукових установ та інститутів, громадських організацій
у сфері поводження з відходами. Мета організації: сформувати команду висококваліфікованих спеціалістів у сфері поводження з
відходами, діяльність яких спрямована на розвиток цієї сфери в Україні, які підвищують свій професійний рівень, здійснюють обмін досвідом та поширюють
набутий досвід на своїх робочих місцях і в суспільному середовищі, реалізують
спільні проекти у сфері поводження з відходами, а також сприяють реалізації
міжнародних ініціатив ISWA.
http://ypg.iswa.org/
Громадська екологічна організація «Едельвейс»
«Едельвейс» є неурядовою, самостійною, громадською екологічною організацією, яка функціонує для
консолідації зусиль громадськості, науковців, викладачів, студентської та учнівської молоді з метою
збереження та охорони довкілля, поліпшення стану
використання природних ресурсів, популяризації мистецьких і культурних надбань Гуцульщини та співпраці з недержавними організаціями такого ж напрямку
Карпатського реґіону. Пріоритетним для членів організації є формування екологічної культури засобами
мистецтва (виставки, конкурси, круглі столи), організація і проведення природоохоронних акцій (днів чистоти, посадки дерев, декоративне оформлення малих архітектурних форм у зонах відпочинку), популяризація екологічно чистих
технологій і сировини.
https://kosivedelweis.wixsite.com/edelweis
Косівський осередок наукового товариства імені Шевченка
Наукове товариство імені Шевченка (акронім: НТШ) —
всесвітня українська академічна організація, багатопрофільна академія наук українського народу. Діяльність
Товариства з перших років праці мала чітко окреслене
націотворче та націозахисне спрямування. Товариство,
численні покоління його діячів, у своїх працях розбудували систему українознавчих знань у сфері історії, мови, літературознавства, етнографії, фольклористики, географії,
антропології та інших дисциплін, зафіксували й науково
опрацювали безцінну багатовікову спадщину українського
народу. У Косівському осередку НТШ функціонують секції краєзнавства, освіти, народного мистецтва, екології і здоров’я, охорони природи. Підготовлено видання 4 томів
Вісника Косівського осередку наукового товариства імені Шевченка (Краєзнавство).
https://kosivntsh.wixsite.com/nttsh/
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: РОБОЧА ПРОГРАМА
МІЖНАРОДНА КАРПАТСЬКА ШКОЛА 2019
Зимова сесія

«Досягнення цілей сталого розвитку-2030 у гірських
регіонах країн Східної Європи»
20-24 лютого 2019 року, м. Косів, Івано-Франківська область, Україна.
Основні напрями роботи Школи: відновлення сталості ландшафтів,
забруднених відходами; впровадження оцінки впливу на довкілля; адаптація
до кліматичних змін; стале управління водними ресурсами та лісовим
господарством; освітні, культурні та естетичні аспекти сталого розвитку.
20 лютого, Середа.
Відкриття зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи 2019.
Пленарні і секційні засідання в Косівському ліцеї імені Ігоря
Пелипейка.
10.00-18.00. Актова зала Косівського ліцею І. Пелипейка, вул. Шевченка 45
Загальна інформація, огляд робочої програми. Привітання учасників
зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи. Представлення учасників.
Узгодження регламенту роботи. Знайомство з роботою Косівського ліцею імені
Ігоря Пелипейка, огляд експозицій. Пленарне засідання «Освітні, культурні
та естетичні аспекти сталого розвитку». Секційне засідання студентської
та учнівської молоді «Дилеми та рольові ігри в цільових групах ліцеїстів».
Круглий стіл з представниками органів місцевого самоврядування «Стратегічне
планування.
Місцеві плани поводження з відходами». Активізація співпраці громадськості,
бізнесу та влади у вирішенні екологічних питань.
21 лютого, Четвер.
Стале управління водними ресурсами та лісовим господарством.
Виїздна сесія в Національному природному парку «Гуцульщина».
10.00-18.00. НПП «Гуцульщина», м. Косів, вул. Дружби 84.
Презентація Національного природного парку «Гуцульщина». Дослідницька
робота лабораторного корпусу. Основні етапи забору і підготовки проб ґрунтів
та води для оцінки стану забруднення. Інтерактивний еколого-просвітницький
центр. Діяльність Косівського осередку Національного екологічного центру
України. Результати конференції Сторін Паризької угоди зі зміни клімату.
Адаптація до кліматичних змін. Прогнозування викидів парникових газів з місць
захоронення ТПВ в Україні. Мікропластик - невидима проблема гірських річок.
Біорізноманіття і здоров'я людини. Інтегроване управління водними ресурсами:
міжнародні експедиції 2018 р. Відвідування Музею Бджільництва.
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22 лютого, П’ятниця.
Оцінка впливу на довкілля: процедура, законодавчі та практичні
аспекти. Виїздна сесія в Національному природному парку
«Вижницький».
11.00-18.00. НПП «Вижницький», смт. Берегомет, вул. Центральна 27а.
Презентація Національного природного парку «Вижницький». Напрями
наукових досліджень НПП «Вижницький». Музей природи Парку. Розвиток
вітроенергетики України: перспективи та застереження з огляду впливів на
довкілля. Інститут оцінки впливу на довкілля: історія становлення в світі та
впровадження в Україні. Прогнозування викидів парникових газів з місць
захоронення ТПВ в Україні. Практичні заняття: «Процедура ОВД: етапи,
компетенції учасників, вимоги до основних документів». Мандрівка екологічними
стежинами НПП «Вижницький».
23 лютого, Субота.
Відвідування Косівського базару сувенірної продукції.
Музей народної творчості імені Михайла Струтинського.
11.00-17.00. Приміщення музею Михайла Струтинського, м. Косів, вул. Тиха 1а.
Відвідування Косівського базару - ринку сувенірної продукції. Декоративноприкладне мистецтво Косівщини і його майстри. Ознайомлення з експозиціями
музеїв та історичними пам’ятками міста. Відвідини музею народної творчості
Михайла Струтинського. Етнопедагогічний феномен художньої освіти Галичини.
Представництво групи молодих фахівців міжнародної асоціації твердих відходів
на Україні - платформа для молодих спеціалістів, експертів та громадських
активістів. Секційне засідання «Пошук ефективних моделей співпраці громадабізнес-влада щодо поводження з ТПВ». Вечірня культурна програма.
24 лютого, Неділя.
Заключний Круглий стіл, вручення сертифікатів.
Індивідуальна програма - мандрівки Прикарпаттям.
11.00-15.00. Прес-центр КШ 2019: офіс ЦГІ, м. Косів, майдан Незалежності 1а.
Обговорення спільного плану подальшої співпраці між організаціямиучасниками Школи на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Пресконференція для представників ЗМІ. Підсумковий дебрифінг, обговорення
результатів, плани на майбутнє та затвердження офіційних документів Школи.
Рекомендації до друку матеріалів. Терношорська Лада, Шешори, Мигово,
резиденція cв. Миколая, туристично-відпочинковий комплекс «Буковель».
Міський громадський простір Івано-Франківська (за індивідуальними
побажаннями).
Оргкомітет
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УДК 528.4: 556.55 (477)
ГІС ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ШАХТНИХ ПОЛІВ
СОЛОТВИНСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ
Є.С. Анпілова, кандидат технічних наук,
Є.О. Яковлєв, доктор технічних наук.
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
Національної академії наук України (м. Київ).
Гірничодобувний район Карпатського регіону відрізняється найбільшим
впливом на довкілля. Багато років Солотвинський рудник кам’яної солі, був унікальним родовищем, пов’язаним з сольовим штоком, що обумовило підвищену
чутливість сольового масиву до вилучення соляних мас та порушення рівноваги
природного поля геомеханічних напружень.
Упродовж активної понад двостолітньої експлуатації Солотвинського родовища в межах соляного штоку, були збудовані та припинили своє існування, внаслідок затоплення до 9 шахт. З 1809 по 1955 рік експлуатувалася шахта №7, що
розташована у центральній частині куполу. Початком процесу зниження гідрогеомеханічної стійкості верхньої зони Солотвинського соляного штоку, можна
вважати повінь 1966р. Сьогодні, в межах полів затоплених шахт, активно розвиваються просідання денної поверхні, що мають довгостроковий характер в умовах зростаючих деформацій та зволожень соляного тіла.
В результаті затоплення шахт № 8 та № 9 відбувається активізація деформаційного поля техногенно-порушеної частини соляного штоку у напрямках, відповідно, Солотвинської агломерації та зсувного схилу г. Магура. Авторами досліджено деформаційне поле, та встановлено його вплив на зміну екологічного
стану річкового басейну річки Тиси, через яку проходить транзитний стік, відповідно, наслідки щодо зміни хімічного складу басейну матимуть транскордонний
характер.
Використовуючи технології космічного моніторингу (інтерферометрії), польового магнітно-електричного обстеження та моделювання у ГІС, авторами було
досліджено та проведено аналіз просторово-часової структури та балансу осідань денної поверхні. Отримані розрахунки демонструють динаміку збільшення
карстової воронки, що відбувається в режимі площинно-радіального розвитку
пружно-пластичних та пластично-текучих деформацій центральної частини соляного штоку, що пов’язана з найбільшим карстовим провалом.
За результатами моделювання, отримано закономірну залежність, що має
лінійний характер та демонструє стійкий зв›язок між вертикальною (осідання)
та горизонтальною (площа інтервалу осідань) деформаціями денної поверхні
шахтного поля. Встановлено, що розвиток пластифікації і деформацій північної
приконтактної зони соляного штоку, а саме деформаційне поле шахти №9, може
призвести до формування мегазсувного тіла на схиловому комплексі г. Магура,
що збільшує еколого-техногенні загрози безпеки життєдіяльності населення та
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ризики руйнівних деформацій об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, це
практично унеможливить безпечне і своєчасне виконання ліквідаційних заходів
на об’єктах Солотвинського сольового руднику відповідно до ряду прийнятих законодавчих актів.
Ключові слова: ГІС, інтерферометричний аналіз, деформація, осідання
денної поверхні, шахта.

**************************
УДК 378+502
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ
МІЖНАРОДНОЇ КАРПАТСЬКОЇ ШКОЛИ
П.Д. Біленчук, кандидат юридичних наук,
професор Київського університету права
Національної академії наук України.
М.І. Малій, директор юридичної компанії
ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ» (м.Київ).
Відомо, що сучасний світ тоне в потужних потоках інформації, відомостей,
даних, що призводить до пришвидшення темпів життя, споживання природних
ресурсів та продукування хижацького величезної кількості відходів, сміття тощо.
Очевидно, що в умовах обмеженого часу, недостатньої кількості професійно підготовлених людей, що є необхідною умовою креативних рішень для порятунку
довкілля зеленої планети, потрібно мати чіткі орієнтири, своєрідний компас
професійної дії та ґрунтовні базові знання для усвідомлення і розуміння, які глобальні виклики, ризики і небезпеки чекають людство в ХХІ столітті. Теоретичне підґрунтя міжнародної Карпатської школи полягає в тому, що її архітектоніка повинна відповідати концепції сталого розвитку, яка схвалена Організацією
Об’єднаних Націй. Глобальні цілі сталого розвитку, які сформульовані на Саміті
ООН передбачають триєдину архітектоніку формування ефективної платформи
«Прийнятний для життя світ», «Справедливий світ» і «Багатий світ», що структурно охоплюють:
1) соціальний прогрес (підвищення добробуту, поліпшення соціальних умов,
рівність, збереження культурної спадщини, залучення громад до прийняття рішень);
2) економічне процвітання (гармонійний розвиток виробництва, зростання
агропромислового потенціалу, забезпечення потреб домогосподарств, удосконалення сфери послуг);
3) екологічний баланс (збереження природних ресурсів, чисті повітря і вода,
цілісність екосистем).
Ці фундаментальні положення і стали лейтмотивом та інноваційним локомотивом проведення сесій міжнародної Карпатської школи в Косові, Берегометі,
Уторопах, Коломиї, Шешорах, Вижниці та резиденції святого Миколая (Національний природний парк «Гуцульщина», Івано-Франківська область).
Одну з тематичних сесій присвячено обговоренню концептуальних засад під18
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тримки та просування Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй,
оскільки сертифікація, стандарти та практика реалізації 17 цілей, які містять 169
завдань, охоплюють три важливих складових сталого розвитку: економічну, соціальну та екологічну. Ці амбітні цілі, які обговорювалися на Карпатському форумі, є основою для зміни сучасної економічної моделі, що базується на зростанні,
а також новою моделлю, яка спрямована на досягнення стійкої та справедливої
економіки та стабільних суспільств у всьому світі. Досягнення сімнадцяти цілей
сталого розвитку – 2030 у гірських регіонах Українських Карпат та країнах Східної Європи є надійним та ефективним інструментом, який допоможе різноманітним організаціям зробити важливий внесок у досягнення цих цілей.
Завдяки стратегії, яка запропонована учасниками зимової сесії міжнародної
Карпатської школи 2019 року, свідчить про те, що українська спільнота є дуже
перспективним партнером для зацікавлених міжнародних організацій, які впроваджують Цілі сталого розвитку ООН в світі. Учасники форуму поставили справедливе запитання про те, який відсоток людей повинен змінитися і прийняти
інший світогляд для того, щоб визнати новий соціальний екологічний стандарт?
Наукові дослідження показують, що достатньо лише 25% людей в суспільстві,
які будуть поводитись «не так, як всі», щоб спрацював механізм заохочення для
75% тих, котрі залишились (Centola, Et al., 2018). Це тільки підтверджує той факт,
що будь-яка якісна зміна починається з однієї людини! Не треба чекати змін від
інших – починайте з себе, пояснюйте свою позицію людям, які не погоджуються
з тим, що ви робите, і через якийсь час вони почнуть робити теж саме, що і ви.
На їх думку так зміниться рівень екологічної відповідальності та ефективності як вдома, так і у сфері професійної діяльності. Так зміниться світ… Фактично
міжнародна Карпатська школа – це проект для людей, для суспільства, для села,
для міста, для країни. Це проект для нашого майбутнього. Врятуємо світ разом!
Але, якщо озирнутися навколо, то ми побачимо, що наше майбутнє визначає
не нова модель гаджета чи електронного годинника, а якість питної води, екологічно чисте повітря, наявність найважливіших природних ресурсів (товарів,
продуктів тощо). Усі ці фактори істотно впливають на якість нашого життя. А де
сьогодні реально найчистіше повітря в Україні? За версією журналу «Фокус» для
прикладу, Львівська область опинилася на 9-му місці у рейтингу регіонів України за станом екології. На першому місці Чернівецька область, на другому і третьому Івано-Франківська та Рівненська, на четвертому – Тернопільська. Останні
місця посіли Дніпропетровська і Донецька області.
Таким чином чисте повітря, екологічна якість товарів і продуктів – це не порожній звук. Це повинно стати способом нашого життя, щоденної натхненної
праці, сферою нашої відповідальності. Але як вийти на новий рівень екологічної
свідомості та культури? Як підвищити рівень і якість екологічних знань у людей?
Як врятувати нашу планету й нас самих і зробити світ кращим?
Очевидно, що впроваджені в освіту, науку і практику результати діяльності
представницького форуму Карпатської школи знайдуть правильні відповіді та
практичні рішення в різних регіонах Східної Європи. Учасники форуму акцентували увагу також і на те, що в умовах переходу до небесного океану – четвертої
промислової революції, Індустрії 4.0 та сталого розвитку суспільства знань особливої уваги сьогодні потребують пріоритетні новітні інноваційні тренди. Карпатська подорож у світ ідей та світ людей – учасників форуму дозволяє сформулювати такі основні тематичні тренди:
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1) Я і природа. Тут важливими є такі глобальні виклики та проблеми для людства, які виникли в ХХІ столітті, зокрема, проблема 1: доступ до прісної питної
води; проблема 2: знищення лісового покриву (вирубки, пожежі, шкідники); проблема 3: виробництво якісних продуктів харчування та сільське господарство;
проблема 4: перенаселення в окремих регіонах та розподіл благ (60% населення
України перебувають нижче межі бідності, що визначається фактичним прожитковим мінімумом (1,5 долара в день); проблема 5: зміна клімату (глобальне потепління, антропогенні викиди парникових газів, танення льодовиків); проблема
6: поводження з відходами (в Україні знаходиться 6,5 тисяч легальних та 35 тисяч нелегальних звалищ).
2) Природа і я. Тут важливими є такі взаємопов’язані глобальні екологічні питання цінності довкілля та місця і дбайливої поведінки людини в природньому
середовищі: проблема 1: доступ до питної води; проблема 2: знищення лісів; проблема 3: виробництво продуктів харчування та сільське господарство; проблема
4: перенаселення та розподіл; проблема 5: зміна клімату; проблема 6: поводження з відходами.
3) Я і енергія. Тут важливими є питання як підвищити рівень наукових досліджень відновлювальних джерел енергії. Інноваційними трендами тут є новітні
технології виробництва енергії: 1) сонячна енергія; 2) біоенергетика; 3) енергія
вітру; 4) геотермальна енергія; 5) гідроенергетика; 6) ядерна енергія. Засадничими тут є раціоналізація енергозбереження та розсудлива енергоефективність.
4) Проектне адміністрування, менеджмент і маркетинг. Тут важливими є створення новітніх трендів, стартапів, проектів, концепцій, доктрин щодо організації
ефективного управління змістом, ризиками, бюджетом та командою.
Ключові слова: Карпатська школа, сталий розвиток, соціальний прогрес,
економічне процвітання, екологічний баланс.

**************************
УДК 338.22:364.2
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО НА БАЗІ ЦЕНТРУ ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЦІЛЯХ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
М.М. Близнюк, доктор педагогічних наук,
голова правління Центру громадських ініціатив (м. Косів).
Проєвропейська зорієнтованість України передбачає необхідність реалізації
цілого ряду вимог, серед яких найважливішими є подолання різкого розмежування в доходах населення, досягнення високого рівня зайнятості як умови підвищення якості життя громадян, підвищення ступеню соціальної захищеності
найбільш уразливих груп та всього населення, забезпечення широкого обсягу
економічних та соціальних прав громадян.
Як показує досвід розвинених країн одним із механізмів досягнення цієї мети
є розвиток соціального підприємництва. В останні рокі в Україні зростає кіль20
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кість благодійних та громадських організацій, діяльність яких спрямована на
вирішення соціальних проблем. Такі організації самі не заробляють кошти, а залучають їх через пожертвування або гранти. Однак навіть у них все частіше виникає необхідність в самофінансуванні.
Соціальне підприємництво – нова модель господарювання, яка є поєднанням між некомерційними організаціями та класичним бізнесом. Така діяльність
спрямована на вирішення соціально-економічних та екологічних проблем. І основна відмінність соціального підприємництва від звичайного бізнесу полягає в
тому, що їх першочерговим завданням є соціальна місія або цінність, а прибуток
частково може направлятися на соціальні цілі. У той же час, соціальне підприємництво сприяє розвитку суспільства шляхом впровадження інновацій, стимулює
до саморозвитку і вчить допомагати самому собі і навколишньому середовищу.
Останні роки в Україні зростає кількість благодійних та громадських організацій, діяльність яких спрямована на вирішення соціальних проблем. Такі організації самі не заробляють кошти, а залучають їх через пожертвування або гранти.
Однак навіть у них все частіше виникає необхідність самофінансування. В умовах
скорочення кількості робочих місць з’являється необхідність шукати інші способи забезпечувати себе і вирішувати інші питання, якими раніше займалися державні установи. У пошуках роботи і кращого життя люди їдуть за кордон, але не
всіх там чекає удача, і не завжди легко виїхати, залишивши вдома близьких, які
потребують турботи і уваги.
Тому саме зараз, коли спостерігається погіршення соціально-економічної ситуації, такий інструмент як соціальне підприємництво може стати дуже ефективним засобом попередження або вирішення багатьох проблем. Фонд WNISEF вважає підприємництво соціальним, якщо виконується один з критеріїв:
• 20% прибутку відраховується на благодійність або інші соціальні цілі.
• 50% співробітників відносяться до соціально вразливих категорій населення.  
• Менше 50% співробітників з соціально вразливих категорій і 10% прибутку
відраховується на благодійність або вирішення соціальних проблем.
Нами досліджено і пропагується ідея трансформації регіональної благодійної
організації «Центр громадських ініціатив» та її колективного члена – громадської екологічної організації «Едельвейс» в соціальне підприємство, основними
напрямками діяльності якого визначено освіту, науку та інновації. В цьому напрямку розроблено і впроваджується Стратегічний план розвитку (План дій) на
2016-2020 рр. Як приклад організація і проведення щорічних традиційних сесій
Міжнародної Карпатської Школи – своєрідного, дивовижного, національно колоритного багатовекторного комплексу заходів, які поєднують культурно-пізнавальні, мистецькі, освітні, виховні, науково-дослідні, світоглядні, природничі та
туристичні напрями роботи. Головними викликами щодо розвитку потенціалу
Міжнародної Карпатської Школи є архаїчна система фінансового менеджменту, яка гальмує впровадження нових форм неформальної освіти і певним чином
розвиток ідеї соціального підприємництва.
Ключові слова: соціальне підприємство, Центр громадських ініціатив,
благодійна організація, трансформаційні процеси.
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УДК 502: 504: 338: 621
РОЗВИТОК ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ОГЛЯДУ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ
Р.Б. Гаврилюк, кандидат геологічних наук,
Д.В. Гулевець, кандидат технічних наук,
В.В. Шаравара, кандидат технічних наук,
С.А. Савченко, аспірант.
Національний екологічний центр України (м.Київ).
Вітроенергетика є ключовою складовою сучасного розвитку відновлюваної
енергетики, яка має замістити традиційну енергетику пов’язану із спалюванням викопних палив та використанням атомної енергії. Згідно прогнозів [Energy
Transition Outlook 2018] більше 2/3 світової генерації електроенергії вже до 2050
р. буде припадати на два основні відновлювані джерела енергії – сонце і вітер.
Провідні країни світу вже мають відчутну частку вітроенергетики в своєму
енергобалансі та продовжують її нарощувати. Зокрема, в ЄС в період 2017–2022
рр. передбачається введення в експлуатацію 80 ГВт встановлених потужностей
вітроелектростанцій (ВЕС) та досягнення загального показника 258 ГВт. Добова
генерація електроенергії вітроелектростанціями в ЄС в окремі дні досягає 25 %
загальної генерації електроенергії та перевищує 2 тис. ГВт*год [windeurope.org],
а в окремих країнах, наприклад Данії – електроенергія ВЕС може перевищувати
добові потреби країни.
Стан вітроенергетики в Україні поки далекий від світових та європейських країн-лідерів, що є індикатором наявних проблем для розвитку вітроенергетики в
Україні. За даними Держенергоефективності станом на кінець 2018 р. в Україні
діяло 533 МВт вітроенергетичних потужностей. Це становить менше ¼ від загальної потужності об’єктів відновлювальної енергетики, що працюють за зеленим тарифом. За даними ДП «Енергоринок» протягом 2018 р. об’єктами вітроенергетики України було згенеровано 0,81 % електроенергії країни, що становить
1,29 тис. ГВт*год. Такі показники в десятки разів менші за загальноєвропейські.
Водночас сучасний стан вітроенергетики свідчить про потужний потенціал для
її розвитку. Підтвердженням цього є вже задекларовані плани будівництва низки потужних ВЕС в різних регіонах України. За даними Єдиного реєстру з Оцінки впливу на довкілля (ОВД) відповідну процедуру вже пройшли або проходять
проекти ВЕС, потужність яких, як правило, знаходиться в межах від 100 до 300
МВт. Очікується, що до 2020 р. буде запущено в експлуатацію 800 МВт потужностей, що в 1,5 рази перевищує встановлені.
Прогнозований інтенсивний розвиток вітроенергетики визначає зростання її
впливу на довкілля, що за певних умов, може призвести до суттєвих негативних
наслідків. Проблема в першу чергу визначається відсутністю національної стратегії розвитку вітроенергетики, яка б враховувала довкільні впливи. В результаті
відбувається достатньо хаотичний розвиток вітроенергетичних проектів, в тому
числі на особливо чутливих і цінних територіях, таких як території Смарагдової
мережі чи території активної міграції птахів на висотах роботи вітроустановок
тощо. Водночас, наразі відсутні затверджені методичні вказівки щодо оцінки
22
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впливу окремих проектів, що визначає недостовірні та неповні оцінки в звітах з
ОВД.
Враховуючи наведені виклики, що стоять перед розвитком вітроенергетики,
доцільним є розроблення та затвердження плану розвитку вітроенергетики із
проведенням його стратегічної екологічної оцінки та методик проведення ОВД
проектів вітроенергетики з врахуванням кращих світових практик.
Ключові слова: вітроенергетика, довкілля, оцінка впливу.

**************************
УДК 528.4: 556.55 (477)
МОНІТОРИНГ ПРИРОДНІХ ВОД ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГУЦУЛЬЩИНА»
Л.М. Глодова, науковий співробітник.
Національний природний парк «Гуцульщина».
Людство для своєї життєдіяльності використовує в основному прісну воду, що
складає всього 2% (близько 24 млн. куб. км) від загального запасу води в гідросфері (1,4 млрд. куб. км). Територія НПП «Гуцульщина» розташована в такому
регіоні, де об’єм прісної води є достатнім для нормальної життєдіяльності людей.
Тут протікає 4 найповноводніші річки Косівщини: Черемош, Рибниця, Пістинька, Лючка, котрі утворюються з численних менш повноводних джерел та струмків.
Територія парку, як загалом і Косівщина, багата на цікаві і красиві озера, ставки. Найбільший ставковий комплекс збудований у долині річки Волійця – 7 ставів загальною площею 30 га, також 7 ставів, але меншої площі, побудовані на
річці Цуханів; два великі стави площею 4 і 5 га побудовані на р. Чернятин. Площа двох ставів на р. Насарат становить 10 га, інші стави мають незначну площу.
Багато дрібних ставків є у Рожнові, Вербівці, Кобаках, Косові, Пістині, Шешорах,
і т.д.). На Косівщині наявні також природні джерела із різним хімічним складом
води (солені, сірководневі, сульфатовмісні із різною мінералізацією).
Лабораторією екологічного моніторингу проводяться роботи по: біомоніторингу, аналітичному контролю природніх вод, інвентаризації джерел, контролю
радіаційного фону території Косівщини. Впродовж останніх 10 років здійснюється контроль якості природніх вод території парку. На вищевказаних річках є 5
пунктів відбору проб. По одному пункту закладено на річках Черемош, Пістинька, Лючка. На р. Рибниця закладено два пункти: один – у верхів’ї Рибниці на території с. Яворів, другий пункт – нижче по течії від м. Косова, таким чином можна прослідкувати вплив продуктів життєдіяльності міста на якість води у річці.
Проби відбираються щомісячно (іноді частіше з урахуванням кількості опадів та
температурного режиму), якість води перевіряється за 12 показниками:
Каламутність - показник, що характеризує природну властивість води, зумовлену наявністю у ній кількості завислих речовин органічного і неорганічного походження (глини, мулу, органічних колоїдів, планктону тощо).
23
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Амоній-іони – показник (NH4+), який з’являється у воді внаслідок розчинення
у ній аміаку – продукту розкладу органічних азотовмісних речовин.
Залізо – один із необхідних елементів які потрібні людському організму для
підтримання повноцінних життєвих процесів. Він бере участь у формуванні та
підтриманні імунітету організму.
Загальна твердість визначається за кількістю солей кальцію і магнію у воді.
Висока загальна твердість погіршує органолептичні властивості води, надаючи
їй гіркуватого смаку та спричиняє негативний вплив на органи травлення людини. Було доведено зв’язок між рівнем твердості води і ступенем поширення
серцево-судинних захворювань.
Кальцій, що міститься у воді, є джерелом кальцію для організму людини.
Справа в тому, що кальцій із багатьох харчових продуктів засвоюється лише на
30 % , тоді як кальцій з питної води — на 90 %.
Магній знижує вміст холестерину в крові, впливає на подразливість нервової
системи, попереджує виникнення каменів в нирках і нормалізує діяльність м’язів.
Водневий показник характеризує концентрацію вільних іонів водню у воді.
Він визначається величиною рН. Ця величина характеризує кількісне співвідношення у воді іонів Н+ і ОНˉ, що утворюються в процесі дисоціації води. Якщо у
воді знижений вміст іонів водню (рН>7) у порівнянні з іонами ОНˉ, то вода буде
мати лужну реакцію, а при підвищеному вмісті іонів Н+ (рН<7) – кислу.
Загальна лужність води визначається вмістом аніонів слабких кислот: HCO3-,
CO32-, H3SiO4 та ін.
Хлориди — солі хлоридної кислоти (HCl). До складу будь-якого хлориду входить катіон та один або кілька одновалентних аніонів хлору. Хлориди зазвичай
є добре розчинними в воді, і утворюються при реакціях (хлоридної) соляної кислоти з металами, або в ході реакцій обміну з іншими солями.
Нітрити представляють собою проміжну сходинку в ланцюзі бактеріальних
процесів окислення амонію до нітратів і, навпаки, відновлення нітратів до азоту
й аміаку.
Сульфати позитивно впливають на роботу шлунку. Але разом з тим високий
вміст їх при взаємодії з магнієм і натрієм подразнює жовчно-кишковий тракт і
негативно впливає на смакові якості води.
Мідь. Головне джерело надходження міді у природне середовище – стічні води,
виробництво кольорових металів, машинобудівні, металообробні, текстильні та
інші підприємства. На території парку мідь у воду потрапляє із шарів ґрунту, де є
вільні радикали природного походження.
Аналітичний контроль проб води здійснюється за нормативними документами, які рекомендовані службами екології та природніх ресурсів України. Згідно
документів, за якими проводиться перевірка якості води, встановлено певні норми ГДК (гранично-допустимих концентрацій) для питної води, домішок (елементів, сполук) присутніх у воді. Середньорічні показники всіх елементів не перевищують ГДК. Окрім найповноводніших, є і багато менш повноводних річок,
оскільки густота річкової сітки НПП «Гуцульщина» 1 – 1,2 км/км2.
Ключові слова: моніторинг, вода, парк, якість.
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УДК 378+502
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧИХ ЗДОБУТКІВ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ВЛАСНИХ БРЕНДІВ ТА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Н.В. Кісіль, кандидат с.-г. наук,
засновник проекту «Expert&Technology»,
судовий експерт у сфері інтелектуальної власності (м. Київ)
У багатьох творчих людей доволі часто виникають питання:
Чи можливо достатньо заробляти займаючись улюбленою справою та використовуючи свої знання та навички? Як досягти балансу між бажанням відкрити
свої таланти, поділитися з іншими своїми ідеями, вираженими у творчих продуктах, та необхідністю заробляти гроші на життя та розвиток свого діла?
Кожний знаходить для себе свою відповідь. Іноді, розуміючи, що творчістю
важко заробити на життя, ми йдемо працювати там, де є можливість заробити
гроші, а свої творчі ідеї намагаємося реалізувати у вільний від роботи час, звичайно, якщо він в нас залишається.
Іноді нас надихають та мотивують історії людей, які навіть у доволі літньому віці, вирішують займатися тим, що дійсно подобається та надає радість, і в
результаті стають відомими. До них приходить слава та гроші. Одним з таких
прикладів є історія «Бабусі Мозес», яку нині називають однією з найвідоміших
американських художників. Анна Марія Мозес своїм життям показала, що міняти своє життя ніколи не пізно. Вона почала малювати коли їй було 76 років,
і за двадцять п’ять років стала відомою, успішною та заможною завдяки своїй
творчості.
Тим хто обрав для себе шлях вираження себе завдяки створенню творчих продуктів доцільно замислитися: інтелектуальна творчість для мене є хобі (це робиться для душі) або я зацікавлений в активному розповсюдженні та комерціалізації своїх творчих здобутків, а також розвитку власного бізнесу із використанням інтелектуальних продуктів.
Якщо не має меті заробляти на своїх результатах творчості, тоді можливо й не
має необхідності витрачати час на захист своїх прав інтелектуальної власності.
Проте коли приймається рішення все ж таки реалізовувати свої ідеї та здійснювати свої мрії, займаючись створенням творчих продуктів, їх впровадженням та
популяризацією, тоді без належного захисту своїх прав інтелектуальної власності вже важко обійтись.
Розвиваючи власний бізнес ми намагаємося як збільшити доходність, так і мінімізувати ризики. Одним з елементів забезпечення економічної безпеки бізнесу
є забезпечення належного захисту творчих продуктів, що розробляються в компанії, а також збереження цінної комерційної інформації.
Законодавство нині дає нам такі можливості. Існує ціла система охорони та захисту прав інтелектуальної власності. І хоча можна довго дискутувати, наскільки
певні норми є недосконалими, маємо запевнити, що діюча система дає можливості забезпечити захист своїх інтелектуальних продуктів. Але за умови здійснення необхідних та доцільних дій на всіх етапах створення, комерціалізації та
захисту своїх інтелектуальних результатів.
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Автор, підприємець або власник творчого бізнесу має розуміти, що для ефективного захисту своїх інтелектуальних здобутків необхідно створювати цілісну
систему охорони інтелектуальної власності та вживати всі заходи щодо забезпечення безпеки свого бізнесу. Якщо системи немає, якщо ми починаємо боротися
тільки коли наші конкуренти вийшли на ринок з аналогічним продуктом, або
хтось вже скопіював наші напрацювання, тоді довести свою правоту не просто.
Які ж існують шляхи комерціалізації своїх результатів творчої діяльності? Для
кожного виду діяльності вони можуть бути різними. Наприклад, для фахівців
в певній галузі, викладачів університетів, ліцеїв та інших навчальних закладів
одним з таких шляхів монетизації своїх знань і навичок може стати створення
онлайн шкіл.
Останнім часом у всьому світі відмічається тенденція до посилення зацікавленості у дистанційному навчанні, яка за прогнозами буде активно зростати і у
2019-2020 роках. Перевагою дистанційної форми навчання є, перш за все, можливість навчатися в будь-якому місці та у зручний час. Мобільність дає свободу
вибору та певний комфорт, оскільки для початку навчання необхідно лише підключення комп’ютеру або телефону до Інтернету. По-друге, більша доступність,
оскільки є можливість здешевити процес навчання, за рахунок створення, наприклад, частини лекцій у запису, а частини у форматі живого вебінару із дискусією та відповідями на запитання. Коло відвідувачів таких лекцій також може
бути суттєво розширено. Ну і по-третє, зручність, оскільки при такій формі навчання можливе суміщення навчання та основної роботи.
Для того щоб творчим працівникам, авторам та власникам бізнесів дати інструменти, які допоможуть комерціалізувати їх творчі продукти та виробити оптимальні стратегії охорони і захисту своїх продуктів ми створили проект
«Expert&Technology», складовою частиною якого є Академія експертних технологій.
Всім відомо, як не просто творчій людині навчитися ефективно комерціалізувати свої інтелектуальні напрацювання. Для цього необхідно не лише натхнення, але й кошти на реалізацію задуманого і просування на ринку. І звичайно всім
потрібна підтримка. Найчастіше саме наше оточення дає нам сили змінити мислення, набути нові знання, навички та стати кращою версією самих себе.
Академія експертних технологій намагається стати тим комунікативним майданчиком, де можна дізнатися і впровадити в свій бізнес тактики і стратегії побудови особистого бренду, розвитку та організації творчого бізнесу, просування
своїх продуктів, а також забезпечення захисту своїх авторських прав та інших
прав інтелектуальної власності. Під час різних курсів, майстер-класів, вебінарів
та інших заходів будь-який бажаючий зможе дізнатися про різні експертні технології, які допоможуть розвинути і захистити власний бізнес.
Чи можна власними силами розробити стратегії захисту авторських прав та
за короткий термін зрозуміти як працює система захисту інтелектуальної власності? На наше переконання – так. Якщо вас цікавить як – підписуйтесь на нашу
сторінку в фейсбуці (https://www.facebook.com/experttechnology.academy) і ви
одними з перших зможете дізнатися про всі необхідні вам тактики.
Ключові слова: комерціалізація, творча діяльність, захист авторських
прав, інтелектуальна власність.

**************************
26

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ І ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ

УДК 502. 1
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ПОКАЗНИКИ В ЯКОСТІ ІНДИКАТОРІВ
СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНОЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
А.Ю. Масікевич, кандидат технічних наук.
Буковинський державний медичний університет (м.Чернівці).
М.П. Колотило, директор; В.М. Яремчук, головний природоохоронець.
Національний природний парк «Вижницький» (смт. Берегомет).
Згідно юридичного статусу заповідні території слугують еталонними (фоновими) ділянками для оцінки еколого-геохімічного стану і змін в довкіллі та
водночас мають значний рекреаційний і туристичний потенціал, дають можливість аналізувати і прогнозувати зміни у навколишньому середовищі на віддалену перспективу. Водночас, слід зазначити, що існуюча система моніторингу за
станом об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), управління та менеджмент
природоохоронними територіями не в змозі забезпечити їх сталого розвитку. В
багатьох випадках бракує об’єктивної інформації про реальний санітарно-екологічний стан змінених напівприродних екосистем. В зв’язку із біологічними особливостями життєвого циклу та швидкою реакцію на зміни якості середовища
бактерії виявилися ідеальними маркерами оцінки стану різного роду екосистем.
Так, санітарно-мікробіологічні показники з успіхом використовуються в якості
індикаторів забруднення навколишнього середовища: води, повітря, ґрунту, а
також з метою моніторингу за станом екосистем, прогнозування і моделювання
їх розвитку (Nicholas, Willie, 2001; Pall et al., 2013; Кукурудзяк, 2016). Зазначений
підхід міг би бути корисним в моніторинговій оцінці стану об’єктів ПЗФ. Проте,
незважаючи на актуальність, використання санітарно-мікробіологічних показників для оцінки стану заповідних об’єктів, на сьогоднішній день, є епізодичним
(Мудрак, 2012; Патика, Симочко, 2013) і не стосуються порівняння різних за призначенням та статусом функціональних зон даних об’єктів та територій.
Загальноприйнятим є те, що об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) служать ядрами для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. На
наш погляд, саме вони повинні стати також осередками сталого розвитку регіонів та формування їх екологічної безпеки. Об’єктом наших досліджень служили
території (річкова мережа, лісові масиви, ґрунти, повітря) Національного природного парку «Вижницький». Територія заповідного об’єктів покрита густою
сіткою водотоків, що формують верхню частину басейну Дунаю, землі покриті
лісовою рослинністю. У верхній частині течії дані водотоки мають, в переважній більшості, відмінні еколого-гігієнічні показники. Вниз за руслом, для водної
мережі територій природо-заповідного фонду (ПЗФ) характерними екологічними проблемами є забруднення водотоків відходами деревини, сільськогосподарськими та побутовими стічними водами, скидами об’єктів господарської діяльності, тощо. Відповідно до існуючих міжнародних вимог має місце потреба в
створенні екологічних паспортів об’єктів та територій ПЗФ. Важливим критерієм
таких паспортів повинна бути санітарно-екологічна оцінка стану заповідних територій. Водночас, слід зазначити, що актуальним залишається питання постій27
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ного контролю за якістю навколишнього середовища. В першу чергу, санітарно-гігієнічними показниками води, повітря, ґрунту. На територіях ПЗФ регіону
нами успішно впроваджується пілотний проект «Санітарно-гігієнічна оцінка та
мікробіологічна біоіндикація територій природно-заповідного фонду» за участю
провідних фахівців-науковців України. В рамках проекту проводиться моніторингова оцінка водотоків в рекреаційних зонах за цілим рядом санітарно-гігієнічних (БСК, ХСК, вміст нітратів тощо), мікробіологічних (колі-індекс, колі-титр,
загальне мікробне число та ін.) та гідробіологічних показників. Цьому сприяють
щорічні зустрічі-семінари науковців на базі оздоровчого табору «Ойкос». Належний еколого-гігієнічний стан рекреаційних територій, їх розвиток за екологічно-збалансованим принципом дасть можливість створити належні умови для
поповнення сил, оздоровлення рекреантів та фінансового зміцнення об’єкту ПЗФ.
На підставі проведених багаторічних досліджень екосистем Покутсько-Буковинських Карпат в порівнянні з еталонними заповідними територіями запропоновано схему провінційної гірської екосистеми. Дана схема, разом із добре вивченими компонентами, включає блок «здоров’я антропоценозу», що є невід’ємною складовою біоценозу і визначає рівень екологічності техносфери та рівень
розвитку ноосфери. Даний блок знаходиться в тісній взаємодії із екологічним
станом навколишнього середовища, зокрема із глобальними екологічними проблемами біосфери, зокрема проблемою глобальної зміни клімату. Іншими словами, здоров’я населення виступає важливою складовою «здоров’я екосистеми».
Нерозривна єдність даних понять повинна стати аксіомою для розвитку біосфери
на найближчу перспективу.. Наведений аналіз свідчить, про порушення цілісності гірських лісових екосистем, що супроводжується вагомими господарськими
збитками, деградацією ландшафтного та біологічного різноманіття.
Результати представлених досліджень екологічного стану основних фізичних
оболонок (атмо- гідро- та літосфери) екосистеми Покутсько-Буковинських Карпат вказують на можливість використання територій заповідних об’єктів в якості
еталону для проведення моніторингових спостережень за станом екосистеми та
рівнем екологічної безпеки в гірському регіоні. Питання постійного контролю
за якістю навколишнього середовища (в першу чергу санітарно-гігієнічними
показники води, повітря та ґрунту) є одним із ключових в забезпеченні екологічної безпеки та сталого розвитку гірських територій. Заповідання територій
та створення на них об’єктів природно-заповідного фонду залишається одним
із найбільш важливих методів збереження гірських екосистем. Для подальшого
впровадження основних положень Карпатської конвенції та створення екологічно безпечних умов в регіоні необхідне прогнозування шляхів збалансованого
розвитку гірських регіонів за умов сучасних викликів та ризиків. Заповідні території можуть послужити чудовою моделлю для реалізації даного підходу.
Ключові слова: природоохоронні території, рівень екобезпеки, санітарно-гігієнічні показники.

**************************
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УДК 502.63
СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОБЕЗПЕКИ ГІДРОЕКОСИСТЕМ
ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ
А.Ю. Масікевич, кандидат технічних наук;
Ю.Г. Масікевич, доктор біологічних наук.
Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці).
Проведена ідентифікація джерел забруднень гідроекосистеми Покутсько-Буковинських Карпат. Вивчено перспективні управлінські та технічні заходи для
мінімізації екологічної небезпеки регіону. Встановлено, що подальшого дослідження і розроблення алгоритму мінімізації екологічної небезпеки потребують
наступні види забруднень річкових вод Покутсько-Буковинських Карпат:
• мікробіологічне забруднення струмків та водотоків гідроекосистеми Покутсько - Буковинських Карпат;
• скиди органічних забрудників невеликими підприємствами переробної промисловості (виробництва спиртопродуктів, соків, і т.д.), у яких відсутні зовсім
або встановлені малоефективні очисні споруди;
• дифузійні забруднення внаслідок екологічно небезпечної господарської діяльності населення гідроекосистеми Покутсько-Буковинських Карпат (розораність та забудованість в межах водоохоронних зон, забруднення залишковими,
незасвоєними сільськогосподарськими рослинами мінеральними добривами).
Забруднення гідроекосистеми Покутсько-Буковинських Карпат стоками невеликих підприємств переробної промисловості, що містять в основному органічні
забрудники, можна мінімізувати шляхом встановлення локальних очисних споруд, які б забезпечили ефективне очищення від органічних забруднень, і одночасно відповідали б ряду додаткових критеріїв:
• були недорогими у виконанні та експлуатації;
• були відносно простими в управлінні;
• дозволяли ефективно проводити очищення забруднених органічними забрудненнями стоків за умови зміни в широких масштабах концентрації забруднювачів.
Звичайно найбільш ефективним методом очищення таких стоків були б біологічні методи, проте вони не відповідають приведеним вище критеріям, тому,
як показує досвід, застосування їх для очищення стоків такого характеру на ряді
підприємств привів до загибелі біокультури, внаслідок чого ефективність очищення знизилась до нуля. На нашу думку ефективним методом очищення таких
стоків можуть бути адсорбційні та реагентні методи, які відповідають приведеним вище критеріям і дозволяють забезпечити ефективне очищення. В цьому
плані вивчено можливість використання з метою очистки поверхневих вод конструкцій «ВІКА» створених на основі дерев’яних споруд - кашиць та волокнистого носія типу «ВІЯ».
Запропоновано використання реагентних методів (застосування гіпохлориту
натрію) для очистки стічних вод підприємств переробної промисловості невеликої продуктивності від органічних забруднень. Встановлено, що оптимальним є
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використання для очищення стоків гіпохлориту у співвідношенні 5 л/м3 стоку,
що піддається очищенню. Запропоновано математичну модель, яка описує кінетику окиснення органічних забруднень гіпохлоритом, шляхом ідентифікації
теоретичного рівняння експериментальним даним. Розраховано значення константи швидкості процесу окиснення органічних домішок, значення якої складає
складає 0,074/с. Розроблена принципова технологічна схема процесу очищення
стоків від органічних домішок.
Серед управлінських заходів ними та пріоритетними, на наш погляд, є:
• розробка та запровадження національної стратегії збалансованого екологічного розвитку гірських регіонів та формування громадського форуму сприяння впровадження положень Карпатської Конвенції ;
• чітке визначення національних, регіональних та місцевих екологічних
пріоритетів з врахуванням особливостей соціально-економічного розвитку;
• розширення площі територій заповідних об’єктів до 20-25 %, винесення
в натуру меж існуючих та створюваних об’єктів ПЗФ ,формування регіональної
екомережі Українських Карпат та імплементація її в Пан-Європейську екомережу;
• покращання стану русел рік, струмків та прибережних смуг, упорядкування потоків та річок шляхом спорудження водоспадів, захисних дамб;
• екологічне виховання населення стосовно фауни та флори, пропагування
та демонстрування серед місцевого населення вигод від екологічного ведення
господарства;
• фінансування місцевих проектів, що поєднують сталий (стійкий, збалансований) розвиток з охороною природи
• розширення міжнародного співробітництва різних секторів суспільства та
залучення інвестицій до розвитку гірських регіонів Карпат, реалізація міжнародних транскордонних проектів з метою збереження таких великих ссавців як зубр,
бурий ведмідь, олень.
Таким чином, мінімізація забруднень досліджених нами гірських гідроекосистем та підвищення рівня їх екобезпеки може бути досягнута шляхом впровадження системи технічних рішень, економічного симулювання збалансованого
розвитку регіону, контролю за дотриманням населенням екологічного законодавства та підвищення рівня екологічної свідомості населення, яке проживає в
Покутсько-Буковинських Карпатах.
Ключові слова: гірські гідроекосистеми, рівень екобезпеки, збалансований
розвиток, система технічних та управлінських рішень.

УДК 37.014.3

**************************

КАРПАТСЬКА ШКОЛА - ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
СТАЛОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В.П. Михайленко, кандидат хімічних наук.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Українські Карпати це унікальна географічна зона, розташована у самому центрі Європи. Цей регіон служать своєрідними воротами для інтеграції України в
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європейський економічний простір. Тут перетинаються інтереси восьми європейських держав, чотири з яких є країнами Європейського Союзу. Тут вибудовується активна транскордонна співпраця, вибудовуються моделі демократичного
управління, обговорюються шляхи досягнення цілей сталого розвитку Карпатського регіону.
Саме тут, на Косівщині, в центрі гуцульського краю, впроваджується інноваційний освітній проект Карпатська школа, який вже четвертий рік поспіль запрошує на зимову сесію магістрів і викладачів Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка. Творчий альянс громадських організацій,
класичних освітніх закладів і державних установ здобув визнання як українських,
так і міжнародних колег, викликав суттєвий інтерес серед молоді, громадських
активістів, експертів і бізнесових структур. Школа пропонує освітні заходи для
громадських активістів, круглі столи та майстер-класи для старших ліцеїстів, зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, екскурсії по музеях
та мандрівки карпатськими стежками. Активну участь в роботі школи беруть два
Національних природних парки «Гуцульщина» і «Вижницький», Національний
екологічний центр України. Тематичні напрями Школи традиційно охоплюють
широкий спектр геоекологічних проблем, серед яких стійкість гірських ландшафтів, адаптація до кліматичних змін, розвиток альтернативної енергетики,
оцінка впливу на довкілля, інтегроване управління водними та лісовими ресурсами а також поводження з відходами. В плані розвитку компетентності та громадської свідомості важливим компонентом виступають освітні, культурні та естетичні заходи.
В рамках Карпатської школи проведено ряд міжнародних семінарів та круглих столів. На базі Косівського ліцею імені Ігоря Пелипейка відбулась апробація
мультимедійного посібника «Крок за Кроком», створеного українськими експертами для молодіжної аудиторії під егідою Регіонального екологічного центру (РЕЦ) Сентендре, Угорщина. Міжнародним досвідом рекультивації полігонів
та звалищ поділились експерти з країн Балтійського регіону. Молодіжна ланка
міжнародної асоціації твердих відходів в Україні (ISWA Україна) презентувала
кращі практики поводження з побутовими відходами в українських громадах.
Співпраця з громадськими організаціями, фахівцями Мінприроди України,
науковцями та викладачами університетів виявила можливості створення на
базі Карпатської школи освітнього кластеру. Такий формат заклав основу для
формування у молоді світоглядних принципів сталого розвитку, ознайомлення з ідеями кругової (циркулярної) економіки, які дозволять утримувати баланс
економічних, екологічних і соціальних чинників. Кількість учасників школи постійно зростає. У 2019 році в роботі зимової сесії взяли участь 77 слухачів, які
представляли 12 вищих навчальних закладів, 5 ліцеїв і шкіл та 16 організацій
громадянського суспільства.
Карпатський регіон має стати мостом між Україною та європейськими державами, аналогічно регіональним стратегіям, реалізованих в Альпах і Балтійських
країнах. У геополітично-географічному контексті Карпатський регіон має вигідне географічне розташування, яке наразі використовується неефективно. Активізація зусиль щодо подальшого регіонального розвитку лежить через освіту.
Панівну роль при цьому мають географічні науки, як носії ідей сталого розвитку,
міжнародної співпраці, природоохоронних програм. На думку співорганізаторів,
варто підсилити висвітлення ролі органів місцевого самоврядування у наданні
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екологічних послуг громадам, співпраці громадськості, бізнесу та влади у вирішенні екологічних проблем регіону.
Ключові слова. Карпатський регіон, сталий розвиток, міжнародна співпраця, освітній кластер, компетентність, екологічні послуги.

УДК 58.08

**************************

ОХОРОНА ТА ВІДТВОРЕННЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ ГРИБІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ГУЦУЛЬЩИНА»
М.В. Пасайлюк, кандидат біологічних наук.
Національний природний парк «Гуцульщина» (м. Косів)
Питання охорони природних ресурсів і сталий розвиток гірського регіону
в цілому – це два взаємопов’язані поняття, тотожність яких очевидна. В НПП
«Гуцульщина» розроблена програма охорони та відтворення рідкісних видів
грибів. Охорона грибного різноманіття проводиться на трьох рівнях: in situ (виявлення локалітетів рідкісних видів грибів), ex situ (збереження генофонду рідкісних видів грибів у колекціях культур) re situ (авторська методика наукових
співробітників НПП «Гуцульщина», передбачає відтворення у природних умовах в декілька етапів).
На території парку виявлені місцезростання 18 видів грибів Червоної книги
України. Розроблені заходи охорони цих локалітетів (як приклад заказник «Каменистий»). На базі лабораторії екологічного моніторингу формується мікологічна лабораторія. У лабораторії, завдяки допомозі співробітників Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, створена невеличка колекція культур грибів (Hericium
coralloides 2332, H. coralloides 2333, Sparassis laminоsa 2211, S. nemecii, 2327,
S. crispa 304, S. crispa 2002, Anthurus archeri 2405, Polyporus umbellatus 2510,
P. umbellatus 2511, Fomes officinalis 5004, F. officinalis 2498, F. officinalis 2497).
4 штами є аборигенними для Карпатського регіону. Особливу увагу привертає
культура модринової губки - гриба, статус якого у Червоній книзі зазначений як
«зниклий» і останні 50 років на території України цей вид у природі не траплявся. Ми проводимо підтримку життєздатності перелічених культур у лабораторних умовах, визначаємо оптимальні умови росту міцелію.
Наступний етап передбачає вирощування міцелію у кількостях, достатніх для
винесення у природу. Досліджуємо субстратспецифічну динаміку росту міцелію,
визначаємо оптимальну комбінацію рослинних субстратів для його отримання.
Подальші дослідження проводяться у природних умовах і спрямовані на підбір ділянок, умови яких максимально наближені до природних місцезростань
гриба. Моніторинг відтворювальних ділянок дає відповідь на питання щодо періодичності плодоношення грибів, вирощених методом re-situ. Наразі успіхи
в цій справі очевидні: застосовуючи методику re-situ вдалося усунути загрозу
зникнення Anthurus archeri (клопотання щодо вилучення гриба із Червоної книги спрямоване комітету із питань Червоної книги України); у природі вдалося
отримати плодові тіла Hericium coralloides, Sparassis laminоsa; у лабораторних
умовах ми виростили плодові тіла S. nemecii, P. umbellatus.
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Такі заходи дозволяють отримати природоохоронний ефект, а вирощування
їстівних плодових тіл у лабораторних умовах переводить наукові дослідження в
ракурс комерційно привабливих для регіону.
Ключові слова: re situ, in situ, ex situ, плодові тіла, вирощування.
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УДК 002.2, 349.4+349.6
ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
РОБОТИ З АКТИВІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ГРОМАД:
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ВЛАДИ
(витяг з виступу)
Г.П. Проців, голова Правління ГО «Екологічний клуб «Край»»,
член координаційної Ради Міжнародної екологічної
асоціації охоронців Дністра «Eco-Tiras» (м. Бережини).
Україна, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства Європейського Союзу, але без їх
реалізації та дотримання на регіональному і місцевому рівні це законодавство
може залишитися документом у шухляді. Неспроможність системи державного
управління в Україні, належно забезпечити виконання функцій та здійснення
повноважень в сфері захисту довкілля є викликом, що проявляється на національному, регіональному та місцевому рівнях.
Якщо порівнювати екологічні проблеми Тернопільської області, то вони мало
чим відрізняються від тих, які є в інших областях Західної України. Радує лише
те, що серед основних забруднювачів довкілля України ТОП-100 є інформація
щодо лише одного об’єкту з Тернопільщини, яке є серед найбільших забруднювачів довкілля по утворенню відходів, і це ТзОВ «Радехівський цукор» із смт. Заводського Чортківського району.
Очевидно, що тут спостерігається невідповідність, бо найчастіше про регіональні екологічні проблеми першими мають інформацію представники громадськості, а не контролюючі органи. При цьому представники громадськості
не лише активно поширюють екологічну інформацію, а й активно протистоять
злочинам у природоохоронній сфері.
Пропоную зупинитися на першій десятці регіональних екологічних проблем,
яка може дати початок новому колу проблем, більшість з яких не вирішувалися
десятиліттями (з точки зору громадськості):
1. Недоступність місцевих мешканців до питної води та низька її якість.
Якість поверхневих та підземних вод, особливо в межах населених пунктів. Ця
тема є актуальною для громадян, так як саме із цих джерел вони отримують питну воду.
2. Порушення гідрологічного режиму річок на яких діють, будують, або планують збудувати руслові ГЕС, малі та міні-ГЕС. Значного резонансу набула тема
(2015) про планування ПАТ «Укргідроенерго» будівництва каскаду із шести ГЕС
на Дністрі, і усі в межах Тернопільської області, причому чотири із них в межах
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території національного природного парку «Дністровський каньйон». Більш докладніше про це у резолюції регіонального семінару, який проводили активісти
НЕЦУ
3. Наявність екологічно небезпечних виробництв, що становлять загрозу довкіллю та впливають на здоров’я людей. Наявність небезпечних виробництв, які
продукують небезпечні відходи, що не сортуються і не складуються/утилізуються/переробляються згідно з класом небезпеки. Серед головних забруднювачів
міські комунальні підприємства, які без жодної попередньої очистки скидають
неочищені каналізаційні стоки у відкриті прісні водойми, які в свою чергу можуть забруднювати і підземні води.
Довідка. На території Тернопільської області налічується 139 очисних споруд
загальною потужністю 180,6 тис куб.метрів/добу, з яких 127 не забезпечують
повної біологічної очистки. Із 35 міст і селищ області каналізаційними очисними
спорудами забезпечені 24, проте лише 4 станції працюють більш-менш ефективно. Головною причиною є значна зношеність каналізаційних мереж, насосних
станцій, очисних споруд, припинення експлуатації обладнання у зв’язку з високою енергоємністю, низька кваліфікація обслуговуючого персоналу, недостатня
увага міських і селищних рад, керівництва об’єднаних територіальних громад до
питань забезпечення належного функціонування згаданих об’єктів.
4. В області відсутня система управління твердими побутовими відходами
(ТПВ) та іншими видами відходів: роздільний збір, вивезення, вторинне використання, утилізація або переробка. На території області є більше 850 несанкціонованих сміттєзвалищ і їх число та площі постійно зростають.
5. Відсутність стратегії, концепції та програми сталого збалансованого розвитку області, які можуть бути практично реалізовані. У Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року відсутня стратегічна ціль «Екологічна
безпека та збереження довкілля». Звіти про виконання програм державні органи влади інформацію не оприлюднюють.
6. Загрози для біорізноманіття та відтворення дикої фауни і флори. Стан зелених насаджень, парків, скверів в населених пунктах. За оцінками громадських
активістів м. Тернополя, за 25 років в місті змінили свій статус, і в основному
попали під забудову, більше 25 га зелених насаджень міста. В жодному місті області, станом на 1 січня 2019 року, не проведено інвентаризації та паспортизації зелених насаджень. Недостатньо приділяється уваги охороні оселищ видів із
охоронних червоних списків.
7. Несанкціоновані рубки лісів, особливо першої категорії. Ситуація із незаконними рубками лісів найчастіше спостерігається в західних районах області,
де лісистість є вищою. За останні три роки наймасштабніші зловживання відбувалися в угіддях ДП «Бережанирайагроліс». Зауважимо, що це єдине підприємство України такого профілю, де засновником є районна державна адміністрація.
8. Значний відсоток (більше 75%) розораних земель. Інтенсивне ведення
сільського господарства, не дружнього до природи, з боку великих агрохолдингів. Офіційно в області працює лише три господарства, що вирощують органічну
сільськогосподарську продукцію. Органічне землеробство та тваринництво не є
пріоритетним для АПК області.
9. В Тернопільські області в жодному із населених пунктів, і в тому числі новоутворених ОТГ, не реалізовують місцевої екологічної програми. Місцева екологічна політика не є пріоритетною у сфері сталого розвитку регіону.
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10. Спостерігається низька екологічна культура, свідомість та освіта населення з екологічних питань. Освіта для сталого розвитку, екологічна освіта та виховання не є всеохоплюючою в системі освіти області.
Тернопільська область відносно інших регіонів України відзначається низкою
проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища та
незбалансованим використанням природних ресурсів. Внаслідок того, що природоохоронна діяльність не належала до соціально-економічних пріоритетів, не
вдалося забезпечити сталий розвиток території та екологічне спрямування економіки, такі висновки зазначені в Програмі охорони навколишнього природного
середовища в Тернопільській області на 2014-2020 рр.
Незважаючи на окремі спостереження за наслідками глобальних змін клімату, в області немає системних досліджень, які б стали основою для планування та
реалізації заходів із попередження шкідливих впливів на клімат і адаптації всіх
сфер життєдіяльності населення до його змін.
Місцеві екологічні проблеми Тернопільської області (з точки влади):
1. Забруднення атмосферного повітря викидами стаціонарних і пересувних
джерел, який головним чином залежить від економічної ситуації, тобто діяльності підприємств та експлуатації автомобільного транспорту.
2. Сучасний стан водних об’єктів області характеризується антропогенним
тиском, пов’язаним із скидами в них стічних вод населених пунктів та окремих
промислових підприємств.
3. Санітарне очищення та захоронення твердих побутових відходів, що утворилися в результаті життєдіяльності населення міста Тернополя та області, є однією з найгостріших екологічних проблем у сфері комунального господарства.
4. У більшості населених пунктів не розроблено схем санітарного очищення.
Водночас, через відсутність необхідного обладнання відходи не сортуються, порушується технологія їх захоронення, що призводить до забруднення навколишнього природного середовища. Через дефіцит коштів не проводяться роботи з
будівництва та облаштування нових й існуючих полігонів і сміттєзвалищ.
5. Із майже 1 млн тонн відходів різних категорій, які утворюються в області,
утилізовується та переробляється належним чином близько 20 %. Проблемною з
екологічної точки зору є переробка відходів переробної і харчової промисловості.
6. Критичною залишається ситуація, що склалася стосовно поводження з
твердими побутовими відходами у м. Тернопіль. Найбільш небезпечним є те, що
міське сміттєзвалище біля с.Малашівці Зборівського району знаходиться у ІІІ
поясі зони санітарної охорони Горішньо-Івачівського водозабору, який на 70%
забезпечує питною водою потреби обласного центру.
7. Основною загрозою біорізноманіттю, природному середовищу існування
флори і фауни є екологічно незбалансоване природокористування. Спостерігається значне зменшення площі територій водно-болотних угідь, степових
екосистем, природних лісів. Поширення адвентивних видів у природних екосистемах викликає значний дисбаланс у біоценозах.
8. Є дефіцит фінансових ресурсів розвитку екологічної мережі області як основного еколого- стабілізуючого заходу гальмується через пасивність окремих
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання. У першу чергу це стосується розширення мережі природно-заповідного фонду та збільшення лісистості. При науково обґрунтованому
рівні заповідності території у 13% досягнуто 8,9%, а при оптимальній лісистості
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- 20 ліси займають 14,5% території області. Необхідно також збільшувати площі
інших елементів екологічної мережі.
9. Потребують удосконалення на місцевому рівні механізми адміністрування
екологічних податків і зборів за спеціальне використання природних ресурсів,
які є економічною основою зменшення шкідливих впливів на довкілля та джерелом надходження бюджетних коштів для розв’язання екологічних проблем.
10. Особливу увагу слід звернути на оптимізацію структури і функцій місцевих природоохоронних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, стимулювання громадської ініціативи у вирішенні екологічних питань,
забезпечення доступу громадськості до прийняття управлінських рішень та інформації про стан навколишнього природного середовища, зокрема, об’єктивних
даних екологічного моніторингу шляхом встановлення системи їх поширення.
Ключові слова. Угода про асоціацію Україна-ЄС, регіональна екологічна
політика, місцева екологічна політика, екологічні проблеми, місцевий план
дій, місцеві екологічні програми, заінтересована громадськість.
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УДК 378+502
ЕКОЛОГО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО
БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА, ЯК СКЛАДОВА
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
М.П. Рибак, директор Карпатського біосферного заповідника (м. Рахів).
В.В. Лук’янова, кандидат хімічних наук,
Національний транспортний університет (м. Київ).
На біосферні заповідники, як базові природоохоронні території, у підтримці концепції сталого розвитку покладено функцію збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття, проведення екопросвітницької та туристичної діяльності. Це є причиною негативного тиску на навколишнє середовище. Тому,
існує потреба розробки еколого-просвітницьких шляхів регулювання туристичного руху, покращення та/або створення відповідної інфраструктури, оптимального територіального господарювання та наближення заповідників до вимог
сталого розвитку туризму та рекреації на цих територіях.
Метою роботи є реалізація цілей сталого розвитку Карпат на прикладі еколого-рекреаційної діяльності Карпатського біосферного заповідника (КБЗ).
Поштовхом для розвитку туристично-рекреаційних ресурсів КБЗ є природні та антропогенні чинники. Ландшафтно-естетичний вигляд території Закарпатського регіону сприяє розвитку таких форм туризму: пішохідного, кінного,
гірськолижного та велотуризму. Основними туристичними принадами КБЗ є
унікальні природні об’єкти. Вісімнадцять екотуристичних маршрутів загальною
протяжністю близько 200 км, що проходять його територією, здатні задовольнити найвибагливішого туриста будь-якого віку та рівня фізичної підготовки.
Стежки високогір’ям Свидовця, Чорногори та Мармарошів ваблять учасників
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туристичних змагань, любителів активного пішохідного туризму. Мандрівка у
травневій пишності Долини нарцисів щедро дарує відвідувачам враження на все
життя.
Нами розроблено основні напрямки роботи КБЗ, що сприятимуть сталому
розвитку регіону:
• Виховання свідомо-дбайливого ставлення до природи. З цією метою у заповіднику створено низку інформаційних центрів, науковці заповідника регулярно
проводять бесіди із місцевим населенням, школярами; розробляють екологічні
маршрути та проводять екскурсії.
• Спонукання молоді до самостійного вивчення, пошуку та аналізу природоохоронної інформації. Тому, в КБЗ щороку низка закладів вищої освіти проводить наукові та еколого-туристичні практики для студентів.
• Розширення таких напрямків туризму, як еколого-пізнавальний, пізнавально-культурний, лікувально-оздоровчий (споглядально-пасивний) та ін.
• Спонукання місцевого населення та органів самоврядування до проведення
різноманітних заходів, спрямованих на інформування туристів про звичаї та побут населення Закарпаття.
• Розробка та використання екологічно безпечних технологій виробництва,
рекреаційних послуг, утилізації відходів (організація видалення та утилізації
сміття); використання на територіях відпочинку екологічно безпечних видів
транспорту; облаштування екотуристичних маршрутів спеціальними місцями,
пристосованими для відпочинку.
• Впровадження обов’язкового наукового дослідження економічних, соціальних та екологічних аспектів еколого-рекреаційної діяльності.
Ключові слова: екологічний туризм, сталий розвиток, природно-заповідний фонд, біосферний заповідник, туристично-рекреаційний потенціал.
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НА
ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ДНІПРА
Д.В. Хоменко,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
На сьогодні водами р. Дніпро як джерелом питного водопостачання ко
ристуються понад 30 млн. чоловік. Лише в Україні дніпровською водою забезпечуються 50 великих міст, майже 10 тисяч промислових підприємств, 2,2 тисячі
сільських, близько тисячі комунальних господарств, 30 великих зрошувальних
систем. Саме тому такою актуальною є проблема поліпшення якості дніпровської
води і збереження здоров’я населення, яке є її безпосереднім споживачем.
У 2002 році Міжнародна комісія з економічних, соціальних та культурних прав
затвердила Коментар 15 щодо права на воду як обов’язкової складової основного
права людини на життя та здоров’я, де було задекларовано: «Кожний має пра37
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во на адекватну кількість безпечної води необхідної для запобігання смерті від
зневоднення, зниження ризику від хвороб, пов’язаних з водою, і забезпечення
водоспоживання, приготування їжі та дотримання правил особистої та домашньої гігієни».
У басейні р. Дніпро під час моніторингу у місцях розташування питних водозаборів у 2018 році для інструментально-лабораторного контролю відібрано
більше трьохсот проб води, виконано близько 10 тисяч аналізів. Результати проведених інструментально-лабораторних вимірювань показників якісного стану
вод водосховищ та основних водотоків басейну Дніпра свідчать про погіршення
у 2018 році, порівняно з попередніми, гідрохімічного стану контрольованих водних об’єктів. В Україні для знезаражування води застосовують хлор-газ (98%),
гіпохлорит натрію (1,1%), в обмеженій кількості діоксид хлору, озон та інші реагенти і технології (0,9%). Хлорування води має негативні наслідки – утворення
побічних хімічних продуктів – хлорорганічних сполук – ТГМ (тригалогенметанів), яким притаманні мутагенні, канцерогенні та інші властивості. Найбільші
значення показників хлорорганічних сполук при хлоруванні води були визначені при проведенні дослідів у джерелах води Дніпра, Південного Бугу, Десні,
Тетереві, водосховищах Кременчуцькому, Київському, Каховському, тобто у воді
річок та водосховищ, що є основними водозабезпечуючими об’єктами найбільших міст України, обласних і районних центрів. Показники ТГМ перевищують
значення граничнодопустимих у десятки разів1.
Задля поліпшення якості питної води і забезпечення здоров’я населення нині
проводяться численні заходи як на державному, так і на регіональному рівні. Одним із таких заходів є впровадження Протоколу про воду та здоров’я в Україні на
2018-2030 роки. Згідно з документом, виділено такі першочергові заходи:
1. Визначення проблем та встановлення пріоритетів у цільовій області з урахуванням результатів технічного звіту за результатами аналізу ситуації.
2. Визначення цільових показників та індикаторів, розробка програми заходів
задля впровадження Протоколу
Станом на сьогоднішній день в рамках запровадження Протоколу розпочато
затвердження нормативних документів (регламентів, санітарних норм, правил)
з урахуванням нормативів ЄС та рекомендацій і керівництв ВООЗ для впровадження Планів забезпечення безпеки води та санітарії.
Окрім цього до 31.12.2019 року має бути прийнятий наказ МОЗ про внесення
відповідних змін до державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної для споживання людиною». Важливим кроком у
вирішенні проблеми якості води стало прийняття Закону України «Про впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим
принципом»2. Його суть полягає у зміні філософії, підходів до управління та використання водних ресурсів, наслідком якої є зміна організаційної структури, а
саме перехід від адміністративно-територіального до басейнового управління,
1

Інформація щодо якісного стану поверхневих вод України у І півріччі 2018 року
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://data.gov.ua/dataset/f14c5830-f11746c4-9cf0-137d0f60795b.
2 Програма заходів з впровадження Протоколу про воду та здоров’я в Україні
на 2018-2030 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://docs.google.com/
document/d/1wSXMhtDDwzGFi0anxAg6xxsWCnTG4N4nBKln4cKonjA.
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при якому одиницею управління є район річкового басейну3. Станом на сьогодні
уже створені Басейнові ради Середнього та Нижнього Дніпра, що є тим консультативно-дорадчим органом, у межах діяльності якого будуть напрацьовуватися
та реалізовуватися шляхи вирішення екологічних проблем у межах суббасейнів.
Також з 2018 року розпочалася модернізація централізованих та регіональних
лабораторій і лабораторних баз на місцевому рівні, а також оновлення аналітичного обладнання та посилення кваліфікації персоналу лабораторій водоканалів.
До складу басейнових рад увійшли водокористувачі, представники науки та
освіти, громадських організацій, що здійснюють свою діяльність у межах суббасейнів Дніпра, посадові особи центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Отже, задля вирішення проблеми збереження якості дніпровської води в контексті гарантування права населення на воду необхідний комплексний підхід.
При умові використання басейнового принципу управління, а також поступового впровадження Протоколу про воду та здоров’я в Україні на 2018-2030 роки ми
можемо очікувати покращення як гідрохімічного стану води, так і в подальшому
– здоров’я населення, що споживає цю воду.
Ключові слова: Дніпро, басейновий принцип управління, комплексний підхід, біосферний заповідник, гідрохімічний стан води.
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УДК: 330,3:332+658
ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ У ГРОМАДАХ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
С.М. Щегель, кандидат економічних наук.
Інститут економіки та прогнозування НАН України.
О.К. Мартиченко, директор.
Науково-виробнича компанія «R&S Quantum» (м.Київ).
Підтримка «зелених» змін об’єднує людей по всьому світу. Уряди співпрацюють з науковцями, бізнесом, громадськими організаціями в пошуках спільних
рішень на глобальні виклики. В розвинених країнах політичні сили приділяють
серйозну увагу темам боротьби із забрудненням довкілля та переходу до низьковуглецевої економіки.
Промисловість та сільське господарство є основним джерелом забруднення
навколишнього середовища, що безпосередньо впливає на якість, тривалість
життя та добробут мешканців громад. В той же час, підприємства часто є центром
економічного життя громад і джерелом економічного зростання. Тому в цьому
питанні важливо знаходити баланс між інтересами всіх стейкхолдерів і приймати рішення на засадах сталості.
3

Сазонець І. Л., Покуль О. В. Басейнове управління як ефективний державний
метод забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами
України // Вісник соціально-економічних досліджень. 2015. Bип. 3. С. 198-205.
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Розвиток економіки за сталими, зеленими принципами дозволить Україні
змінити парадигму економічного зростання та розбудовувати її таким чином,
щоб підвищення соціально-економічних показників відбувалося одночасно зі
зниженням рівня викидів парникових газів, забруднюючих речовин, енергоспоживання тощо. Розпочинати масштабні зміни варто з реалізації пілотних проектів на рівні громад, а успішний досвід масштабувати.
Об’єднавши зусилля науки та бізнесу реально запропонувати громадам ефективні інноваційні рішення. Наприклад, у такому партнерстві було розроблено
проект «Комплексна система управління відходами сільськогосподарських, харчових, промислових підприємств, рекультивація стічних вод та сміттєзвалищ».
Українські вчені розробили метод біологічного очищення різних типів забруднень. Цей метод повністю відповідає принципам циркулярної економіки, він
дозволяє знизити споживання ресурсів та рівень утворення відходів в процесі виробництва, а відходи не утилізуються (тобто не накопичуються), а переробляються у грунтосуміші та органічні добрива. Впровадження такого проекту дозволить
громаді зберегти природні ресурси, відновити забруднені екосистеми, покращити екологію регіону, підвищити туристичну та інвестиційну привабливість. Крім
того, підвищення ресурсоефективності – це посилення конкурентоздатності місцевої економіки і, відповідно, покращення добробуту мешканців громади.
Ефективне управління відходами, як одна зі складових циркулярної економіки, дозволить громадам вирішити гостру «сміттєву» проблему сьогодення і не
допустити її в майбутньому, що призведе до покращення стану здоров’я місцевого населення, створить передумови економічного зростання та збереження екосистем.
Проект передбачає співробітництво та партнерство у наступних напрямках:
Впровадження технологій ресайклінгу відходів виробництва на харчових підприємствах, інших промислових об’єктах, у фермерських господарствах.
• Застосування екологічних агро-технологій у фермерських господарствах з
метою зменшення хімічного навантаження на ґрунти та оптимізації витрат сільськогосподарських виробників.
• Реалізація проектів державно-приватного партнерства для вирішення локальних екологічних проблем громад (зокрема рекультивація сміттєзвалищ,
очистка стічних вод тощо).
• Спільна участь у програмах міжнародної технічної допомоги для залучення
фінансування інноваційних проектів.
Розроблений та запропонований практичний механізм впровадження інноваційних технологій дозволяє досягати на рівні громад наступних Цілей сталого
розвитку: міцне здоров’я і благополуччя (ціль 3), подолання голоду (ціль 2), чиста вода та належні санітарні умови (ціль 6), гідна праця та економічне зростання (ціль 8), промисловість, інновації та інфраструктура (ціль 9), сталий розвиток
міст і громад (11), відповідальне споживання та виробництво (ціль 12), захист
екосистем суші (ціль 15).
У підсумку, переваги для громад від впровадження інноваційних очисних технологій можна описати однією фразою: «Еко-Економіка для населення».
Ключові слова. Цілі сталого розвитку, сталий розвиток, «зелені» зміни,
громади, екологія, технології, інновації, циркулярна економіка.
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(фрагменти електронної презентації)
Ю.П. Стефурак, кандидат біологічних наук, директор
Національного природного парку «Гуцульщина» (м. Косів)
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В.І. Стратій, заступник директора з накової роботи
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КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ СТОРІН РКЗК ООН (КАТОВІЦЕ, 2018)
О.І. Шаповалова, головний спеціаліст відділу
кліматичної політики та звітності Департаменту
з питань зміни клімату та захисту озонового шару
Міністерства екології та природних ресурсів (м. Київ)

63

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

64

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

65

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

66

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

67

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

68

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

69

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

ІНТЕГРУВАННЯ ДОВКІЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ У СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ І ПРОЕКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
(фрагменти електронної презентації)
В.І. Карамушка, кандидат біологічних наук,
Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (м. Київ)

70

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

71

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

72

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

73

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

74

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

75

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

76

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

77

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

78

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

79

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

80

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

81

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

82

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАЛОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ
(фрагменти електронної презентації)
П.М. Грицишин, кандидат технічних наук,
Західний центр українського відділення «Міжнародного центру наукової
культури - всесвітня лабораторія» (м. Львів).

83

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

84

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

85

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

86

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

87

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

88

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

89

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

90

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ: ФОТОСВІТЛИНИ

Урочисте відкриття зимової сесії
в Косівському ліцеї
імені Ігоря Пелипейка
91

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ: ФОТОСВІТЛИНИ

Серед учасників пленарного засідання
зимової сесії Карпатської Школи 2019
92

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ: ФОТОСВІТЛИНИ

Серед учасників пленарного засідання
зимової сесії Карпатської Школи 2019

93

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ: ФОТОСВІТЛИНИ

Робочі засідання на базі
Національного природного парку
«Гуцульщина»
94

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ: ФОТОСВІТЛИНИ

Виїздна сесія в адміністративному корпусі
Національного природного парку «Вижницький»
95

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ: ФОТОСВІТЛИНИ

На території Національного природнього парку «Вижницький»

96

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ: ФОТОСВІТЛИНИ

Зустрічі в Музеї народної творчості Михайла Струтинського

97

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ: ФОТОСВІТЛИНИ

Заключний Круглий стіл, засідання молодіжної платформи
98

ПІСЛЯМОВА
Досягнення цілей сталого розвитку-2030 у гірських регіонах країн Східної Європи - під такою назвою проходила традиційна Зимова сесія Карпатської школи
у м. Косів, Івано-Франківської області 20-24 лютого 2019 р. Чотири дні напруженої роботи добігли до кінця, учасники повернулись додому збагачені новими знаннями, практичним досвідом та наповнені незабутніми враженнями від
карпатських гір і культурних традицій Косівщини. Організатори заходу - Центр
громадських ініціатив, Косів, спільно з географічним факультетом Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Співорганізаторами заходу
цього року стали Національний екологічний центр України (НЕЦУ), Інтелектуальний форум «Єдина Європа» та два Національних природних парки (НПП)
«Гуцульщина» та «Вижницький». Інформаційну підтримку сесії забезпечив
Міжнародний інформаційний центр «Зелене досьє».
В роботі школи взяли участь 77 слухачів, які представляли 12 вищих навчальних закладів, 5 ліцеїв, шкіл і бібліотек, 16 організацій громадянського суспільства, експертів Мінприроди України та Укренерго, 7 бізнесових організацій та
трьох представників місцевої влади. Приємною новиною стала участь у роботі
Школи провідних фахівців Київського університету права НАН України, Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, ДП «НЕК «Укренерго», представництва групи молодих фахівців міжнародної асоціації твердих
відходів ISWA в Україні та Малої Академії Наук (МАН) України.
Основні напрями роботи Школи були присвячені проблемам зміни клімату,
стійкості гірських ландшафтів, інтегрованого управлінні водними та лісовими
ресурсами. Тематичні напрями пленарних сесій та круглих столів охоплювали
питання адаптації до кліматичних змін, впровадження процедури оцінки впливу на довкілля, розвитку вітроенергетики з огляду впливів на довкілля, освітні,
культурні та естетичні аспекти сталого розвитку. Значна увага приділялась відновленню сталості ландшафтів, забруднених відходами. Завдання формальної
та неформальної екологічної освіти обговорювались з адміністрацією Косівського ліцею імені Ігоря Пелипейка. Випускники Київського університету провели
майстер-класи з ліцеїстами з допомогою мультимедійних освітніх матеріалів
«Крок за кроком» та «Зелений пакет», а також профорієнтаційну роботу серед
старших гімназистів.
Учасники Міжнародної Карпатської Школи виявили особливу зацікавленість
у розв‘язанні комплексних екологічних проблем під час зустрічі з представниками Національного екологічного центру України та науковцями національних
природних парків «Гуцульщина» і «Вижницький». Така співпраця є дуже важливою передумовою формування ринку екологічних послуг в питаннях впровадження чистих технологій, збереження малих річок, лісів та ландшафтного
біорізноманіття, поводження з відходами, збереження культурної спадщини.
Подібна співпраця повинна сприяти поглибленому розумінню глобальної трансформації та мобілізації зусиль на пом‘якшення тиску регіональних екологічних
проблем, а також поліпшенню стану довкілля та здоров‘я населення.
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Хто може не любити Карпати? Напевно тільки ті, хто ще не побував тут. Але Карпати, славні не тільки своєю природною красою
та унікальністю, а також збереженими традиціями, ремеслами і
неймовірно талановитими і креативними жителями.
Тому напевно не випадково саме тут народилася ідея проводити
кілька разів на рік Міжнародну Карпатську школу.
Перший день роботи школи ми провели в Косівському ліцеї імені Ігоря Пелипейка. А знаєте, що найбільше мене вразило? Це те
як названий ліцей: «Школа творчої особистості»! Ви уявляєте, з
першого класу діток вчать розвивати свої таланти і роблять це з
величезною любов’ю! В такому місці відразу відчувається аура доброти, творчості та істинних духовних цінностей, і розумієш, що чим
більше буде таких закладів, тим здоровішою буде наше суспільство.
Під час зимової Карпатської школи ми не тільки заслухали цікаві доповіді та краще пізнали одне одного, а й надихнулися висловленими ідеями і почали думати, як же їх можна реалізувати
спільними зусиллями.
Скільки ж емоцій, вражень і нових ідей після відвідин Зимової
Карпатської школи! Величезне спасибі організаторам школи, що
зібрали нас всіх разом і подарували нам тиждень спілкування, навчання і знайомства з вашим прекрасним регіоном!
Міжнародна Карпатська Школа – це тепла, привітна й доброзичлива, людяна, відкрита атмосфера, яку створюють люди – учасники і, в передусім, організатори заходу, спільно з національними та регіональними організаціями й установами. Завдяки їм тут
щоразу насичена, різноманітна, до дрібниць продумана програма.
Проте завжди гнучка, тобто має вільний формат, який дозволяє
коригувати під запити і побажання учасників, вносити свої пропозиції і проводити презентації власних проектів, творчого доробку.
Отже, унікальність гірського регіону Гуцульщини заслуговує
особливої уваги з боку уряду, науковців, серед яких багато глибоких
шанувальників Гуцульщини. Дбаючи про послідовність вивчення
місцевого колориту, його примноження, можна привернути увагу
українських і зарубіжних туристів, збільшивши фінансові надходження у скарбницю регіону. Даний потенціал повинен у майбутньому відігравати провідну роль у розвитку рекреаційної індустрії краю.
Спасибі, колеги, що поділилися вашими ідеями, досягнутими
результатами і натхненністю на нові соціально корисні розробки!
Наталія Кісіль, м. Київ,
учасниця Школи.
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