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Соціальна трансформація українського суспільства неможлива без розуміння 
глобальних тенденцій світового розвитку. Це складний багатовимірний процес, 
який потребує глибокого осмислення. На етапі масштабних реформ, інтелекту-
альна громадськість України знаходиться у пошуку ефективних моделей розбу-
дови суспільства. В цьому питанні важливу роль відіграють університети, як носії 
багатопрофільних наук та міждисциплінарних знань, освітніх інструментів, не-
обхідних для формування суспільної моделі розвитку. Світовий досвід показує, 
що університети стають все більш вбудованими у суспільство, виходячи за межі 
класичної академічної ролі. 

Ця тема стала лейтмотивом зимової сесії Міжнародної Карпатської  школи – 
2020 «Освіта для сталого розвитку – ефективне співробітництво на місцевому 
рівні», яка впродовж 12-16 лютого проходила на теренах Івано-Франківської і 
Чернівецької областей. Четвертий рік поспіль організатори збирають учасників 
на зимову сесію в передгір’ї Карпат, яка поєднує ресурси університетської моло-
ді, викладачів, громадських активістів, представників органів влади та бізнесу. 
Завданням Школи є формування нових світоглядних принципів та нової ролі 
університетів, які опинились в нових соціально-економічних умовах.

Карпатська Школа – це багатовекторна громадська платформа неформаль-
ної освіти, яка за задумом організаторів покликана згуртовувати представників 
освітньо-просвітницької та мистецької сфери, майстрів, учених і науковців, гро-
мадських діячів і просто активних, ініціативних, креативних людей, що не байду-
жі до проблем сучасності та переймаються розвитком регіону. Карпатська школа 
націлена на підготовку кваліфікованих кадрів для досягнення Цілей сталого роз-
витку Україна - 2030 (ЦСР-30), зокрема Цілі 4 «Якісна освіта». та надання еко-
логічних послуг місцевим громадам у співпраці з місцевою владою та бізнесом. 

Прем’єр-міністр України О. Гончарук, перебуваючи на шостому засіданні Ради 
асоціації між Україною та Євросоюзом (ЄС), наголосив що  Україна готова стати 
невід’ємною частиною амбітного плану ЄС – до 2050 року зробити Європу пер-
шим континентом, економіка якого не знищує природу і протидіє проблемам 
зміни клімату, забруднення, втрати біологічного різноманіття. Беручи на себе 
такі зобов’язання, Україна повинна ретельно підійти до виконання свого домаш-
нього завдання – синхронізації відповідних політик щодо «зеленого» розвитку 
економіки та соціального добробуту. Ці амбітні плани уряду можливі лише за 
умови активної ролі громадянського суспільства. 

Все частіше говориться, що університети візьмуть на себе третю місію та будуть 
брати участь у взаємодії з промисловими та регіональними партнерами. Хоча 
схеми стимулювання та урядові програми намагаються заохочувати університе-
ти досягати більше можливостей для зовнішніх громад, існують серйозні бар’єри 
на шляху до таких зв’язків. Щоб виконати свої зобов’язання, бути соціально від-
повідальною установою та запобігти перевантаженню місії, університетам дове-
деться ретельно вибирати своїх зацікавлених сторін та визначати «правильний» 
ступінь диференціації суспільства. 

Історія розвитку і втілення ідеї щодо організації Школи датується 2011 роком. 
У первинному задумі Карпатська школа мала метою популяризувати й підтри-
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мувати різноманітні тематичні напрями, зокрема українське народне мистецтво, 
культуру, традиції регіону1. Вже традиційно співорганізаторами зимової сесії 
Школи виступають Національний екологічний центр України  (НЕЦУ), два На-
ціональних природних парка (НПП) «Гуцульщина» і «Вижницький». Минулими 
роками Школу підтримали Регіональний екологічний центр (РЕЦ) Сентендре, 
Угорщина, Інтелектуальний форум «Єдина Європа» та Міжнародний інформа-
ційний центр «Зелене досьє». 

Робота Карпатської школи - 2020 відбувалась на чотирьох майданчиках: в Ко-
сівському ліцеї імені Ігоря Пелипейка, на території двох НПП «Гуцульщина» і 
«Вижницький» та в Косівському музеї народної творчості імені Михайла Стру-
тинського. Програми пленарних та секційних засідань формувались з урахуван-
ням відмінних за віковим складом та ступенем підготовки цільових аудиторій. 
Участь у заході взяли більше 80 осіб, серед яких представники 13 закладів вищої 
освіти (ЗВО), 20 професорів і доцентів, співробітники наукових підрозділів двох 
Національних природних парків та експертів громадських природоохоронних 
організацій. Міжнародну складову школи забезпечили професори та аспіранти 
Каунаського університету технологій (КУТ), Литва. Активну участь в підготов-
ці робочої програми школи взяли професори Національного університету «Ки-
єво-Могилянська академія», Інституту психології ім. Г. Костюка Національної 
Академії педагогічних наук України, Херсонського національного технічного 
університету. До числа партнерських установ приєднались нові університети та 
представники місцевої влади. Зокрема, учасниками школи стали Полтавський 
педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Чернівецький національний уні-
верситет імені Юрія Федьковича, Буковинський державний медичний універси-
тет. Свої наміри долучитись до роботи Карпатської Школи продемонстрували 
співробітники ще п’ятьох вищих навчальних закладів різної форми власності, 
які в силу об’єктивних причин змогли взяти лише заочну участь. 

На круглих столах учасники жваво обговорювали теми впровадження сучас-
них ресурсозберігаючих технологій, шляхи розвитку вітроенергетики, охорони 
біорізноманіття в рамках Карпатського регіону, стійкості гірських ландшафтів, 
екосистемної цінності водно-болотних угідь в контексті зміни клімату, інтегро-
ваного управління водними та лісовими ресурсами та поводження з побутовими 
відходами як складової кругової економіки. Учасники розглянули теоретичні та 
практичні аспекти освіти для сталого розвитку, обговорили роль університетів у 
досягненні ЦСР-30. 

Важливе місце посіли теми стратегічної екологічної оцінки (СЕО) та оцінки 
впливу на довкілля (ОВД) для місцевих громад. Ці теми взялись озвучити екс-
перти НЕЦУ та міжнародного проекту ПРОМІС2. Значна увага була приділена 
практичним аспектам співпраці територіальних органів місцевого самовряду-
вання з громадськістю, науковцями та бізнесовими колами задля подолання 
екологічних проблем регіону та надання екологічних послуг населенню. 

Учасники розглянули питання сталого управління природними ресурсами, 
збереження біорізноманіття та інтродукції рідкісних видів грибів на території 
НПП. Співробітники НПП «Гуцульщина» представили напрями своїх наукових 
досліджень за темами: «Регіональні закономірності та умови формування ґрун-

1	 Михайленко	В.П.,	Близнюк	М.М.	Карпатська	школа	–	освітній	ресурс	для	сталого	
розвитку.	Фізична	географія	та	геоморфологія,	2017,	1(85),	с.	136-145.

2	 Проект	«Партнерство	для	розвитку	міст»	(ПРОМІС)	URL:	http://2.auc.org.ua/page/
proekt-%C2%ABpartnerstvo-dlya-rozvitku-mist%C2%BB-promis
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тового покриву Карпатського НПП», «Праліси – підсумок 5-річної інвентариза-
ції та досліджень» та «Відтворення рідкісного гриба Sparassis laminosa на терито-
рії НПП». Доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
В. Карамушка презентував доповідь «Гірська екосистема Альпійського регіону 
Grimsel в умовах зміни клімату». 

Обговорення презентації «Роль університетів в питаннях освіти для сталого 
розвитку» показало ефективність моделі освітнього кластера та особливості її 
взаємодії із суб’єктами регіонального ринку праці. Учасники обговорили систе-
му зв’язків між різними соціальними групами, зацікавленими у функціонуванні 
освітнього кластеру та вимогами регіонального ринку праці. 

Фото	1.	Учасники	Карпатської	Школи	-2020,	НПП	«Гуцульщина»

Англомовна секція за участю професорів та аспірантів КУТ була присвячена 
питанням поводження з побутовими відходами. Проф. Г. Денафас ознайомив 
учасників з досвідом Литви щодо поводження з твердими побутовими відхода-
ми, та викликами, пов’язаними з закриттям і рекультивацією полігонів ТПВ. Ас-
пірантка А. Шолохова представила дослідження на тему «Методи розділення та 
аналізу мікрочасток пластмас в зразках побутових відходів». Аспірантка Т. Мум-
ладзе зробила доповідь на тему «Способи переробки багатошарових упаковок, 
що містять алюмінієвий шар». Доцент В. Михайленко представив доповідь «Кар-
патська школа як потужний інструмент освіти для сталого розвитку». Учасникам 
були вручені Сертифікати, які підтверджували їхню участь в роботі Школи.  

Залучення іноземних лекторів до участі в Зимовій сесії сприяло підвищенню 
якості навчальної програми і демонстрації гарних іноземних практик – учасники 
мали змогу почути іноземних аспірантів та викладачів, а колеги – обмінятися 
досвідом щодо напрямів наукових досліджень. Студентська мобільність є важ-
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ливою складовою інтернаціоналізації Карпатської Школи, яка  може реалізува-
тися через участь студентів у подальших сесіях міжнародних літніх / зимових 
шкіл, поширюватись в рамках університетських програм студентських обмінів, 
програмах двох дипломів,  конференціях, тренінгах, індивідуальних грантових 
програмах тощо. 

Фото	2.	Учасники	Карпатської	Школи	-2020,	НПП	«Вижницький»

Виїзне засідання Школи в НПП «Вижницький» присвячене питанням впро-
вадження в практику екологічних послуг, виконання стратегічної екологічної 
оцінки, проведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) і форми участі 
в ній місцевих громад. Було обговорено, які документи державного планування 
(плани, програми чи стратегії розвитку територій) підпадають під стратегічну 
екологічну оцінку (СЕО), а також роз’яснено, які проекти будівництва або рекон-
струкції мають проходити процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД). Законо-
давчі та практичні аспекти СЕО були представлені Г. Марушевським, експертом 
проекту ПРОМІС (Канада), який виконує Асоціація міст України.

Методологію оцінки впливу на довкілля (ОВД) для місцевих громад, законо-
давчі та практичні аспекти процедури ОВД були висвітлені виконавчим дирек-
тором НЕЦУ В. Шараварою. В ході доповіді були розкриті можливості викори-
стання інструментів ОВД для попередження реалізації небезпечних проектів 
для довкілля і внесення до них відповідних корегувань. Доповідач обрав для 
реального прикладу плани розвитку річкової інфраструктури в Україні і наміри 
реалізації проекту міжнародного водного шляху (МВШ) Е40; навів законодавчі 
підстави щодо недопущення проведення днопоглиблення Прип’яті без проход-
ження процедури ОВД; пояснив, яким чином мають діяти місцеві громади для 
захисту своїх екологічних прав громад в регіонах планованої діяльності щодо по-
тенційної реалізації елементів МВШ Е40 та обґрунтував необхідність розроблен-
ня превентивних заходів щодо провадження складових проекту МВШ Е40.
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Змістовну презентацію на тему «Екосистемна цінність Полісся в контексті 
зміни клімату і планів розвитку проекту МВШ Е40» зробила молодший експерт 
НЕЦУ А. Яцків. Доповідачка поінформувала присутніх щодо екологічних ризи-
ків МВШ Е40 в контексті кліматичних змін на території Полісся. Зокрема, були 
висвітлені об’єкти, які знаходяться під загрозою впливу планованої діяльності 
(ділянки Natura 2000 та Смарагдової мережі), зазначені екосистемні цінності ре-
гіону, а також особливу увагу було приділено динаміці зміни ландшафтних по-
кривів басейну річки Прип’ять у межах Чорнобильської зони відчуження.

Фото	3.		Учасники	Карпатської	Школи	–	2020	в	музеї	М.	Струтинського

По завершенні доповідей експертами НЕЦУ, учасники одержали роздаткові 
матеріали організації, які містять нормативні документи в галузі ОВД, а також 
розроблені практичні завдання, спрямовані на засвоєння поняття ОВД і сфери її 
застосування, порядок здійснення і процедурні засади ОВД, інформування і роль 
громадськості в процесі ОВД.

Методичні матеріали, розроблені в рамках міжнародного проекту «Спостере-
ження за екологічною оцінкою» (впровадження СЕО та ОВД: громадський моні-
торинг) були передані учасникам Карпатської Школи-2020 партнерською орга-
нізацією «Зелене Досьє»3 . 

Останній день Карпатської школи був присвячений культурним та естетичним 
аспектам сталого розвитку. В світлі цієї теми учасники розглянули потенційні 
можливості Косівщини для розвитку міжнародного туризму. Міжнародний ту-
ризм в гірських районах Карпат, як стратегія розвитку громад є одним зі способів 
відродження депресивного гірського регіону з багатими культурними традиці-

3	 Законодавство	СЕО	та	ОВД	на	національному	рівні	http://www.dossier.org.ua/
zakonodavstvo-seo-ta-ovd-na-nacionalnomu-rivni
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ями. Ця тема була розкрита в доповіді і презентаціях учасників Чернівецького 
національного університету.  

 Феномен художньої освіти Галичини, Херсонщини та Полтавщини був яскра-
во представлений учасникам як експозицією музею народної творчості М. Стру-
тинського, так і доповідями учасників з Херсонського національного технічного 
університету, Презентація народної творчості молодших школярів гурту «Чор-
нобривці» та їх вихователів зачарували слухачів своєю щирістю, патріотичністю 
і майстерністю. Школа розглянула питання збереження самобутньої культурної 
спадщини, враховуючи, той факт, що Косівська мальована кераміка занесена як 
об’єкт Світової культурної спадщини до реєстру ЮНЕСКО. Приємною новиною 
стала участь у завершальній частині програми, присвяченій розвитку культур-
них, естетичних аспектів сталого розвитку та міжнародного туризму, делегації 
фольклорної групи «Чорнобривці» з 18 школярів та їх вихователів з села Хитці 
Гадяцького району Полтавської області.    

 Програма Міжнародної Карпатської школи дозволила показати міждисци-
плінарні зв’язки, висвітлити проблемні питання розвитку гірських територій та 
ознайомити слухачів  з принципами управління природними ресурсами для їх 
сталого відновлення та збереження. Учасники вивчили, як екологічні активісти 
та їх активна громадська  позиція допомагають берегти парки, енергію, воду та 
землі в умовах кліматичної мінливості. 

Аналіз поглядів учасників Школи показав, що  корпоративна відповідальність 
працівників ЗВО має бути дієвим інструментом для сприяння університетам ви-
явити їх  соціальну роль у суспільстві, сприяти  класифікації зацікавлених сторін 
та визначенні їх значущості в реформі вищої освіти.  З точки зору університетів, 
своє майбутнє учасники Школи бачать в напрямку мережевого управління, ство-
рення консорціумів із залученням міжнародних партнерів та механізмів забез-
печення відповідальності за принципом корпоративної соціальної відповідаль-
ності. 

Обговорення результатів зимової сесії Карпатської школи – 2020 засвідчило 
високу ефективність заходу. Зацікавленість місцевих громад програмою Карпат-
ської школи - 2020 була висловлена у вітальній промові Косівського міського го-
лови П.І. Ванжурака. Сюжет про Карпатську Школу був показаний по каналах ра-
йонного телебачення . Вибіркові інтерв’ю з учасниками  виявили зацікавленість 
у продовженні діяльності Школи на наступний рік. Обговорювались можливості 
проведення літньої сесії на базі відпочинку «Ойкос» в смт. Берегомет, Чернівець-
кої області, або на базі практики КНУ у Канівському природному заповіднику, 
м. Канів Київської області. Одним із можливих результатів може бути створення 
консорціуму партнерських університетів, зацікавлених у розвитку цього напряму 
діяльності, розроблення спільних навчальних і наукових програм для аспірантів 
з Каунаським університетом технологій, Каунас, Литва.

Михайленко В.П., 
доцент,	Київський	національний	університет	імені	Тараса	Шевченка

Близнюк М.М,.
доцент,	Полтавський	Національний	університет	імені	В.Г.	Короленка

Шаравара  В.І., 
виконавчий	директор	Національного	екологічного	центру	України.
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Sustainable development is a complex, integrative concept that lies as a basis of 
Sustainable Development Goals of Ukraine – 2030 (SDG-30), proclaimed by the State 
government. Achieving SDG-30 requires profound socio-economic transformations of 
Ukrainian society and the need to accelerate economic development, require new ap-
proaches to building human resources, and implementing new educational projects. 
The Eighth Conference of Ministers for the Environment for Europe, Batumi, 2016, gave 
a new impetus to the reform of environmental education. Education for Sustainable De-
velopment (ESD) is gradually being introduced in Ukraine, which envisages the develop-
ment of civil society and the active role of the public in the processes of socio-economic 
development of the country. This direction actively implements a volunteer project The 
Carpathian School that collect their participants within four last years in the foothills of 
the Ukrainian Carpathians in both Ivano-Frankivsk and Chernivtsi regions.

The Carpathian School is a multi-vector public platform of non-formal education, 
aiming to unite educators and practitioner, Master students and Local Government 
officials, scientists, public entities and creative people who care about sustainable de-
velopment of the region. Ambitious SDG - 30 of Ukraine should be supported by ap-
propriate human resources, in particular, to achieve the Goal 4 «Quality Education». 
That is why the organizers of the School focused on training of qualified personnel. The 
school is building its own «cluster» model with elements of formal and non-formal 
education. It combines round tables, business games, excursions and other forms of 
education that contribute to the formation of a modern vision of environmental issues, 
holistic perception of the world and adequate social behaviour. 

The thematic areas of the School Winter Session 2020 had a focus on mountain 
landscape sustainability, adaptation to climate change, water and forest resource man-
agement, waste management and preservation of the rich Carpathian region’s cultural 
heritage. The School hosted at four partnership sites: Igor Pelipeyko Kosiv Lyceum, 
National Natural Parks (NNP) «Hutsulshchyna» and «Vyzhnytsky» and Mykhailo 
Strutynsky Folk Art Museum of Kosiv.

The event was attended by more than 80 people, including teachers and students 
from 13 universities of various forms of ownership. The list of lecturers consisted of 20 
professors and associate professors. This number had been enlarged by the NPP scien-
tific department’s staff and local experts of civic society environmental organizations. 

The School attended professors and graduate students from The Kaunas University 
of Technology (KUT), Lithuania. This university together with prominent Ukrainian 
institutions such as National University «Kyiv-Mohyla Academy» and Institute of Psy-
chology named after G. Kostyuk of the National Academy of Pedagogical Sciences of 
Ukraine already obtained the status of partnership organization. 

New universities have joined the School this year. There are Poltava Pedagogical 
University named after V.G. Korolenko, Yuri Fedkovych Chernivtsi National Universi-
ty, Bukovynian State Medical University and Kherson National Technical University. 
Employees of five more higher education institutions intended to join the Carpathian 
School but were not able to take part in the event due to objective reasons.

During the second day of activity, the employees of NPP «Hutsulshchyna» present-
ed their research on sustainable management of natural resources, biodiversity con-
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servation and introduction of rare species of fungi. The geography of biological diver-
sity observations was expanded by the report «The mountain ecosystem of the Grimsel 
Alpine region in the context of climate change» delivered at the end of the discussion.

The English-language section was dedicated to municipal solid waste management 
under auspices of KUT professors and their graduate students. Lithuanian present-
ers acquainted the audience with their experience in solid waste management and the 
challenges related to closure and reclamation of solid waste landfills in the Baltic Sea 
Region. Postgraduate students presented their research on methods of separation and 
analysis of plastic microparticles in solid waste samples and methods of processing 
multilayer packaging containing aluminium layer. Ukrainian students also shared a 
core of their bachelor’s and master’s theses.

Much attention called to practical aspects of Environmental and Social Impact As-
sessment (ESIA) implementation and cooperation of stakeholders at the local level to 
overcome the environmental problems of the region. This topic was handled at visit-
ing session of the National Park «Vizhnitsky», which attended by representatives of 
local authorities. Participants learned which state planning documents fall under the 
ESIA procedure. They also discussed the implementation of strategic environmental 
assessment (SEA), which construction or reconstruction projects must undergo the 
EIA procedure and the role of public institutions in the monitoring of ESIA and SEA 
procedures. These topics provided experts of National Ecological Center of Ukraine 
(NECU) and international project PROMIS (Canada) implemented by The Association 
of Ukrainian Cities. The NECU experts lead the discussion on possible negative con-
sequences of the E-40 international waterway project. Participants learned about the 
legal grounds for preventing the dredging of Pripyat without going through the SEA 
procedure and learned how local communities should act to protect their environmen-
tal rights in the regions of the planned activity.

The presentation on «Ecosystem value of Polissya in the context of climate change 
and development plans of the E-40 project» expanded the analysis of environmental 
hazards and the danger to the Emerald Network, which is threatened by the planned 
activities. The topic of the dynamics of changes in the landscape of the Pripyat river 
basin within the exclusion Chornobyl zone got great attention. Participants received 
methodological materials for public monitoring of the EIA implementation procedures 
has been developed in the framework of the international project «Environmental 
Monitoring» by the partner organization «Green Dossier»

The last day of the Carpathian school aimed at sharing the cultural and aesthetic 
aspects of Kosivshyna with rich traditions of Hutsul minority and revival them in the 
framework of sustainable development. In light of this, participants considered the 
potential abilities of depressed mountain region for the development of tourism, as 
a strategic planning activity. This topic was covered by participants from Chernivtsi 
National University.

Mykhaylenko V.Р.,
Associate	Professor,	Taras	Shevchenko	National	University	of	Kyiv

Blyzniuk M.M.,	
Associate	Professor,	V.G.	Korolenko	National	University	named	of	Poltava	

Sharavara V.I.,
Executive	Director	of	the	National	Ecological	Center	of	Ukraine.
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ОРГАНІЗАЦІЇ-ПАРТНЕРИ

Географічний факультет є провідним навчально-ме-
тодичним і науковим центром, широко відомим як в 
Україні, так і за кордоном. Розвитку географічних наук 
на факультеті приділялась велика увага з часу його за-
снування. Факультет забезпечує підготовку  фахівців із 
найбільш актуальних напрямків дослідження у сферах 
фізичної географії та геоекології, економічної та соці-
альної 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/

Географічний факультет Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Каунаський технологічний університет
Каунаський технологічний університет — дер-

жавний заклад вищої освіти у Каунасі (Литва) 
є одним з лідерів наукових досліджень в галузі 
фізики і технологій. Результати наукових до-
сліджень, що проводяться в університеті, допо-
магають створювати революційні рішення нау-
кових і практичних проблем: від проектування 
розумних приладів, які допомагають інвалідам, 

до створення вкрай точних інструментів для медичної діагностики і здійснен-
ня інновацій в космічному і ядерному устаткуванні. Міждисциплінарний підхід 
до навчання, прагнення розвивати таланти студентів і вчених, інтеграція прин-
ципів стійкості у всіх областях університетського життя є вищими пріоритетами 
Каунаського університету. Університет прагне навчати професіоналів і експертів, 
здатних надати істотній вплив на розвиток життя і суспільства в цілому.

https://ktu.edu/

Полтавський національний педагогічний університет іме-
ні В.Г. Короленка є освітньо-науковим центром із вагомими 
здобутками та традиціями, який не зупиняється у своєму 
розвиткові, має чітко визначені цілі, базовані на здобувачах 
усіх рівнів вищої освіти (від бакалаврату до докторантури), 
розмаїтті та багатопрофільності освітніх програм, актив-
ній науково-дослідній та навчально-методичній діяльності, 
апробованій системі забезпечення якості освіти, високому 
відсотку викладачів з ученими ступенями кандидатів і док-
торів наук та званнями доцентів і професорів, дієвому ме-
неджменту, фінансовій стабільності. Національний педагогічний університет є 
одним із найстаріших вищих навчальних закладів України.

http://pnpu.edu.ua/

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка
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Національний природний парк «Гуцульщина»

Національний природний парк «Вижницький»

Національний природний парк «Гуцуль-
щина» – неприбуткова природоохоронна 
організація. Створений Указом Президента 
України від 14 травня 2002 року. Він розта-
шований у межах Косівського району Іва-
но-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 вилучен-
ня у землекористувачів. Національний природний парк призначений для збере-
ження, відтворення та раціонального використання генетичних ресурсів рослин-
ного і тваринного світу, унікальних природних комплексів та етнокультурного 
середовища, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історичну, науко-
ву, пізнавальну, освітньо-виховну, естетичну та рекреаційну цінність.

https://nnph.if.ua

Національний природний парк 
«Вижницький» — природоохорон-
на територія в Україні, національний 
природний парк. Розташований у ме-
жах Вижницького району Чернівецької 
області, неподалік від міста Вижни-
ці. Адміністрація парку розташована 

в смт Берегомет. Парк створено для збереження, відтворення та раціонально-
го 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 передгір-
ними 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/

Національний екологічний центр України
Національний екологічний центр України (НЕЦУ) – гро-

мадська природоохоронна організація національного рівня. 
Діяльність зосереджена на захист природних територій, біо-
різноманіття, для попередження глобальних змін клімату та 
негативних наслідків енергетичного сектору. НЕЦУ спонукає 
чиновників та політиків приймати рішення з урахуванням не-
обхідності збереження довкілля та безпеки населення, готує 
свої оцінки та дослідження і пропонує альтернативні рішення. 
Це одна з перших екологічних громадських неприбуткових ор-
ганізацій 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» – творче това-
риство освітян, науковців і практиків метою якого є про-
паганда європейських цінностей в Україні, наближення 
українського громадянського суспільства до стандартів 
Європи, впровадженні європейської практики у всі галу-
зі науки знань та діяльності. В активі об’єднання «Єдина 
Європа» організація і проведення науково-практичних 
конференцій, семінарів та тренінгів як регіонального, на-

ціонального й міжнародного рівнів, експертна й консультаційна підтримка ор-
ганізацій громадянського суспільства на основі принципів європейського права.

http://kul.kiev.ua/

Західний центр українського відділення 
«Міжнародного центру наукової культури 
- всесвітня лабораторія» – неурядова неко-
мерційна організація метою  діяльності  якої 
є об’єднання зусиль зацікавлених груп гро-
мадян на вирішення актуальних проблем в 
галузі охорони навколишнього середовища, 
економіки, просвіти. За роки діяльності на-
буто досвіду у виконанні міжнародних програм і проектів, в організації та про-
веденні наукових, дослідно-конструкторських та впроваджувальних робіт на за-
мовлення 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 по-
літика», «Екологічний менеджмент», «Екологічне право», «Розробка стратегій 
сталого розвитку сільських поселень», «Басейновий підхід до вирішення еколо-
гічних проблем річок».

http://worldlab.com.ua  

 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 еко-
логічними НУО, бізнес-структурами, державними інсти-
туціями 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/

Інтелектуальний Форум «Єдина Європа»

Західний центр українського відділення 
«Міжнародного центру наукової культури - всесвітня лабораторія»

Міжнародна благодійна організація 
«Інформаційний центр «Зелене досьє»
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Наукове товариство імені Шевченка (акронім: НТШ) — 
всесвітня українська академічна організація, багатопро-
фільна 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 розбудува-
ли систему українознавчих знань у сфері історії, мови, лі-
тературознавства, 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 видан-
ня 4 томів Вісника Косівського осередку наукового товариства імені Шевченка 
(Краєзнавство).

https://kosivntsh.wixsite.com/nttsh/

Косівський осередок наукового товариства імені Шевченка

Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка – загально-
освітній навчальний заклад. Основна мета – створити 
умови для підвищення рівня професійної компетентно-
сті педагогів з метою забезпечення кожній дитині необ-
меженого 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. Мета діяльності 
ліцею: створення сприятливого освітнього середовища та оптимальних можли-
востей для творчого розвитку обдарованої дитини, забезпечення кожній дитячій 
особистості умов для саморозвитку, самовизначення й самореалізації.

http://kosiv-lyceum.edukit.if.ua/

Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка

Регіональна благодійна організація «Центр громадських ініціатив»

«Центр Громадських Ініціатив» на Косівщині є ре-
гіональною благодійною організацією, яка створена 
і працює з метою здійснення діяльності в інтересах 
суспільства: консолідації зусиль громадських органі-
зацій регіону; налагодження постійної співпраці між 
державними, підприємницькими структурами та гро-
мадськими організаціями; здійснення постійного об-
міну 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; програ-
ма енергозбереження.

https://www.facebook.com/regcentr/
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МІЖНАРОДНА КАРПАТСЬКА ШКОЛА 2020
Зимова сесія

«Освіта для сталого розвитку - ефективне 
співробітництво на місцевому рівні»

12-16 лютого 2020 року, м. Косів, Івано-Франківська область, Україна. 

Основні напрями роботи Школи: культурні та естетичні аспекти сталого 
розвитку;  роль університетів у впровадженні сучасних технологій; освіта для 
сталого розвитку в шкільній аудиторії; адаптація до кліматичних змін стале 
управління природними ресурсами; стратегія поводження з побутовими 
відходами; оцінка впливу на довкілля для місцевих громад; розвиток 
міжнародного туризму.

12 лютого, середа
 Відкриття зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи 2020. 
Пленарні і секційні засідання в Косівському ліцеї імені Ігоря 

Пелипейка.
11.00-18.00.	Актова	зала	Косівського	ліцею	І.	Пелипейка,	вул.	Шевченка	45	

Відкриття зимової сесії: Привітання  та представлення учасників. Огляд 
робочої програми, узгодження регламенту роботи. 

Пленарне засідання: Освіта для сталого розвитку в шкільній аудиторії. 
Концептуальні засади ЦСР - Україна 2030. Громадська освіта – четвертий вимір 
сталого розвитку.

Секційне засідання: Дилеми та рольові ігри в цільових групах ліцеїстів. 
Підсумки заочної Всеукраїнської олімпіади з географії 2020 року. 

Круглий стіл з представниками закладів освіти, органів місцевого 
самоврядування «Інструменти співпраці громадськості, бізнесу та влади у 
наданні екологічних послуг громадам».

Практичні заняття, екскурсії: Відвідання керамічних майстерень місцевих 
майстрів народної творчості. 

13 лютого, четвер
Стале управління природнимими ресурсами.
Виїздна сесія в Національному природному парку «Гуцульщина».
11.00-18.00.	НПП	«Гуцульщина»,	м.	Косів,	вул.	Дружби	84.	

Пленарне засідання: Презентація Національного природного парку 
«Гуцульщина». Дослідницька робота лабораторного корпусу. 

Круглий стіл: (запрошені представники ОТГ). Оцінка впливу на довкілля: 
досвід НЕЦУ проведення громадських слухань. Адаптація до кліматичних змін. 

Англомовна секція: Стратегія поводження з побутовими відходами, досвід 
Литви, Грузії та України.

Екскурсія: Піша мандрівка околицями Косова та підйом на гору з видом на 
місто.
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14 лютого, п’ятниця.
Оцінка впливу на довкілля для місцевих громад. Виїздна сесія в 

Національному природному парку «Вижницький».
11.00-18.00.		НПП	«Вижницький»,	смт.	Берегомет,	вул.	Центральна	27а.

Пленарне засідання: Процедура оцінки впливу на довкілля для місцевих 
громад, законодавчі та практичні аспекти. Напрями наукових досліджень НПП 
«Вижницький».

Секційне засідання: Впровадження екосистемного підходу в процедури СЕО 
і ОВД для оцінки гідроенергетичних планів, програм та проектів. Законодавчі 
та практичні аспекти, етапи ОВД, компетенції учасників, вимоги до основних 
документів. 

Круглий стіл: Інститут оцінки впливу на довкілля: історія становлення в світі 
та впровадження в Україні. Прогнозування викидів парникових газів з місць 
захоронення ТПВ в Україні. Пошук ефективних моделей співпраці громада-
бізнес-влада щодо поводження з ТПВ.

Практичні заняття, екскурсії: Музей природи Парку. Екологічні стежини НПП 
«Вижницький».

15 лютого, субота.
Розвиток міжнародного туризму. Культурні та естетичні аспекти 

сталого розвитку
11.00-17.00.	Приміщення	музею	Михайла	Струтинського,	м.	Косів,	вул.	Тиха	1а.

Секційне засідання: Міжнародний туризм в гірських районах Карпат, як 
стратегія розвитку громад. Діяльність Спілки сприяння сільського зеленого 
туризму. Феномен художньої освіти Галичини. Платформа для молодих 
спеціалістів, експертів та громадських активістів, анкетування власників садиб. 
Ознайомлення з музеями та історичними пам’ятками міста. Експозиція музею 
народної творчості М. Струтинського.

Практичні заняття, екскурсії: Декоративно-прикладне мистецтво Косівщини і 
його майстри. Відвідування Косівського базару - ринку сувенірної продукції. 

Вечірня культурна програма (за індивідуальними побажаннями).

16 лютого, неділя.
Мандрівки Гуцульщиною і Прикарпаттям
11.00-15.00.	Прес-центр	КШ	2019:	офіс	ЦГІ,	м.	Косів,	майдан	Незалежності	1а.

Круглий стіл: Підсумковий дебрифінг, обговорення результатів та 
затвердження офіційних документів Школи. 

Робоча нарада оргкомітету: Інституційна розбудова Карпатської Школи, 
плани на майбутнє, фандрайзінг. Рекомендації до друку матеріалів доповідей та 
презентацій. 

Індивідуальна програма - мандрівки Прикарпаттям.
Терношорська Лада, Шешори, Мигово, резиденція Св. Миколая, Буковель, 

міський громадський простір Івано-Франківська (за індивідуальними 
побажаннями).

Оргкомітет
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УДК 377:338.48

РАЙОНУВАННЯ ЕТНОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ МІЖНАРОДНОГО 
ТУРИЗМУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Архипова Л.М.,	доктор	технічних	наук,	
Смик І.Є.,	магістр.

Івано-Франківський	національний	технічний	університет	
нафти	і	газу		(м.	Івано-Франківськ,	Україна).

Значення етнографічних ресурсів у структурі вітчизняного туризму залиша-
ється недооціненим, а частина ресурсного потенціалу поки що мало використо-
вується для організації міжнародного туризму. Метою роботи стало досліджен-
ня етнографічних особливостей у формуванні туристичних послуг Карпатського 
регіону. Для досягнення окресленої мети мають бути реалізовані такі завдання: 
висвітлено передумови формування і розвитку етнографічного туризму Карпат-
ського регіону; роль етнографічних заходів у розбудові туристичної інфраструк-
тури регіону; проведений аналіз просторової структури етнографічного туризму 
Карпатського регіону; виявлено особливості позиціонування населених пунктів 
регіону на ринку туризму; обґрунтовано заходи щодо розвитку етнографічного 
туризму у містах і селах Карпатського регіону; розроблено пропозиції стосовно 
удосконалення територіальної структури етнографічного туризму регіону. Об’єк-
том дослідження обраний Карпатський регіон як дестинація міжнародного ту-
ризму, а предметом – етнографічні особливості регіону у формуванні туристич-
ного продукту. 

Для дослідження ресурсного потенціалу етнографічного туризму на терито-
рії Карпатського регіону був зібраний масив доступних статистичних даних. Для 
Карпатського регіону характерна етнічна самобутність лемків, гуцулів, бойків. 
Для туристів Карпатський регіон цікавий тим, що він найбільшою мірою серед 
усіх історико-етнографічних регіонів України зберіг свою автентичну культуру, 
оскільки найменше піддавався асиміляції. Досліджено тенденції розвитку етно-
графічних особливостей Карпатського регіону задля удосконалення та розвитку 
сфери міжнародного туризму у регіоні. За проведеним аналізом етнографічних 
особливостей народних промислів Карпатського регіону та їх територіальною 
організацією, визначено, що найбільш поширеними народними промислами є: 
вишивка, художня обробка дерева, ткацтво та кераміка. Територіальна органі-
зація представлена у вигляді створених за допомогою ГІС Map Info карт поши-
рення етнографічних ресурсів міжнародного туризму. Здійснено районування 
Карпатського регіону за високим, середнім та низьким показником етнографіч-
них ресурсів на основі отриманих карт центрів промислів кераміки і гончарства, 
ткацтва, писанкарства, вишивки, промислу гутного скла, територіальної органі-
зації етнографічних музеїв (в т.ч. краєзнавчих та історичних з експозиціями ет-
нографічного характеру) і скансенів (рис.1). На основі вивчення сучасного стану 
розвитку етнотуризму регіону запропоновано заходи з формування організації 
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туристичних послуг для підвищення туристичної привабливості регіону на між-
народному ринку. 

 Рис.1. Районування Карпатського регіону за поширенням
етнографічних ресусів

Отже, наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 
• дістало подальшого розвитку дослідження етнографічних особливостей  

Карпатського регіону задля удосконалення та розвитку сфери етнографічного 
туризму у регіоні;  

• вперше здійснено комплексне районування Карпатського регіону за ступе-
нем поширення етнографічних ресурсів для розвитку етнотуризму.

Подальше чітке позиціонування населених пунктів регіону на ринку етногра-
фічного туризму, формування та просування етнографічних брендів сприятиме 
розвитку культурного та туристичного потенціалу як окремих населених пунктів, 
так і регіону загалом, активізує формування міжнародного образу Карпатського 
регіону як туристичного центру, прискорить розвиток туристичної та відпочин-
кової інфраструктури, зрештою, «працюватиме» на поліпшення міжнародного 
іміджу України.

Ключові слова:	Карпатський	регіон,	етнографічний	ресурс,	сталий	роз-
виток,	туризм,	культурний	потенціал,	інфрастуктура.	

**************************
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 
НА ПРИКЛАДІ ВОДОЙМ м. КИЄВА

Акімова О.Р., молодший	науковий	співробітник,
Кураєва І.В.,	доктор	геологічних	наук.

Інститут	геохімії,	мінералогії	та	рудоутворення
ім.	М.П.Семененка	НАН	України	(м.	Київ,	Україна). 

Формування хімічного складу вод у водних об’єктах залежить від природних і 
антропогенних факторів. Антропогенні фактори в першу чергу формуються гос-
подарською діяльністю людини. Оцінювання екологічної безпеки водойм в умо-
вах техногенезу одна з основних задач в догляді за природним середовищем. Це 
надзвичайно складна і актуальна проблема.

Антропогенний вплив на поверхневі води визначається багатьма параметра-
ми, одними з основних є вплив промисловості, тобто скиди у водойми промисло-
вих забруднюючих речовин. Одне з перших місць серед цих речовин займають 
важкі метали, які постійно зустрічаються в усіх природних водах. Вони мають 
високу токсичність по відношенню до живих організмів навіть в досить низьких 
концентраціях (Стецюк та ін., 2001), через що і викликають найбільшу небезпеку.

Київ багатомільйонне місто, зі складною урбанізованою природньо-техноген-
ною геосистемою, з напруженою взаємодією природних і антропогенних факторів.

Головними антропогенними джерелами надходження важких металів є про-
мислові підприємства різної спрямованості і господарської діяльності. В межах 
м.Києва діють підприємства багатьох напрямків промисловості та господарської 
діяльності, які є головними антропогенними джерелами надходження важких 
металів у навколишнє середовище внаслідок скидів і викидів машинобудівної, 
приладобудівної, хімічної, харчової, легкої промисловості, автотранспорту, енер-
гетики, деревообробки, будіндустрії різної потужності, міського і залізничного 
транспорту, кінофотоматеріалів.

Вивчення еколого-гідрогеохімічних процесів в природних водах сприяє ви-
значенню умов придатності їх до використання за весь період інтенсивного ан-
тропогенного навантаження.

Об’єктом дослідження були водойми правобережної і лівобережної території 
м. Києва. Досліджувані озераі ставки, а їх понад чотири сотні, займають близько 
15% території.

Оцінка еколого-геохімічного стану водойм міста є однією з найважливіших 
практичних завдань загальної екології, а еколого-геохімічна характеристика 
елементів в природі обумовлює нерозривний зв’язок між багатьма факторами 
міграції їх в природному середовищі. Природні властивості ландшафту, його пе-
ретворення в результаті господарської діяльності впливають на характер міграції 
забруднюючих речовин.

Оцінка ступеня забруднення водойм м.Києва на основі закономірностей роз-
поділу важких металів з урахуванням їх формоутворення – одна з головних задач 
в сфері дослідження еколого-геохімічних проблем м.Києва (Самчук та ін., 2019).

Метою даної роботи є вивчення особливостей розподілу важких металів (ВМ) 
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і екологічна оцінка стану водойм і водотоків м. Києва. Дослідження проводились 
по водоймам м. Києва, по яким були відібрані проби води з 54 точок.

Для визначення вмісту хімічних елементів застосований комплекс аналітич-
них методів: атомно-абсорбційний, емісійний спектральний, потенціометричний.

За допомогою метода мас-спектрометрії з індукційно зв`язаною плазмою 
(ICP-MS) (Пономаренко, 2008) були визначені кількості наявності нікелю, цин-
ку, свинцю, хрому міді у відібраних пробах води.

Оцінка ступеня забруднення водойм м.Києва на основі закономірностей 
розподілу важких металів є однією з головних задач в сфері дослідження еко-
лого-геохімічних проблем м.Києва. Основними критеріями оцінки небезпеки 
забруднення поверхневих вод важкими металами, як шкідливими хімічними 
речовинами, є показники нормування по гранично допустимим концентраціям 
(ГДК). Для оцінки якості досліджуваних водойм був розрахований гідрохімічний 
індекс забруднення води (ІЗВ) (Долін та ін., 2008). Він відноситься до категорії 
показників, які найчастіше використовуються для оцінки якості водних об’єктів 
і являє собою адитивний коефіцієнт і розраховується як середня доля переви-
щення ГДК по строго лімітованому числу індивідуальних інгредієнтів. До роз-
рахунку цього показника, встановленому Госкомгідрометом у 1986 році, входять 
концентрація досліджуваного елемента, встановлена величина норматива, який 
відповідає типу водного об’єкта, тобто величина ГДК і число показників, які були 
використані для розрахунку.

В основу розрахунків покладені результати аналізів проб води, які були віді-
брані з території міста за період з 2009 по 2016 рр. і за результатами яких нако-
пичен великий об’єм даних по вмісту важких металів у воді. Відбір проб прово-
дився відповідно до вимог ISO 5667–6:1999.

Досліджений стан озер і ставків м. Києва показав, що екологічна ситуація на 
території міста ускладнюється наявністю джерел постійного техногенного за-
бруднення від основних промислових виробництв та супутньої їм діяльності.

Дослідження проводились для водойм рибогосподарського призначення з ві-
користанням відповідних значень ГДК (Долін та ін., 2011). В основу розрахунків 
покладено результати аналізів води, які були відібрані по території м.Києва в 
період межені з 2009 поічних елементів 2016 рр. і за результатами яких накопи-
чено великий обсяг даних вмісту важких металів у досліджуваних об’єктах.

За даними аналітичних досліджень за хімічним складом водойми м. Киє-
ва належать до гідрокарбонатно-кальціевих. Концентрація НСО3ˉ коливається 
від 14,64 до 408,6 мг/л. Вміст сульфат-іонів змінюється від 0,53 до 121,3 мг/л. 
Показники мінералізації поверхневих вод дозволяють віднести їх до мало та се-
редньо мінералізованих з коливанням від 120 до1360 мг/л (середнє по території 
365 мг/л) (Акімова, 2012). Підвищена мінералізація зумовлена антропогенним 
впливом. Середній вміст заліза, свинцю, цинку, міді в досліджуваній території 
становить: 0,463, 0,002, 0,027, 0,004 мг/л, відповідно, що перевищує фонові зна-
чення для регіону (Люта, 2011).

Значення розрахованого індекса забруднення (ІЗВ) для найбільш показових 
водойм правобережної і лівобережної частин м. Києва слідуючі:

• оз. по вул. Красицького, правий берег міста: ІЗВ=1,5 – помірно забруднене;
• оз. Кирилівське, правий берег міста: ІЗВ=8,54 – дуже забруднене;
• оз. Алмазне, лівий берег міста: ІЗВ=1,54 – помірно забруднене;
• оз. Нивка, правий берег міста: ІЗВ=17,87 -- надзвичайно забруднене;
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• оз. Глинка, правий берег міста: ІЗВ=3,0 – забруднене;
• оз. Нижній Тельбін, лівий берег міста: ІЗВ=36,85 -- надзвичайно забруднене;
• оз. Тельбін, лівий берег міста: ІЗВ=1,005 – середнє між чистим і помірно за-

брудненим;
• оз. Вирлиця, лівий берег міста: ІЗВ=4,6 – брудне;
• оз. Голосіївське, правий берег міста: ІЗВ=2,25 – забруднене;
• оз. у Парку Партизанської Слави, лівий берег міста: ІЗВ=0,78 – чисте.
За отримані розрахунками якості води в озерах було визначено їх приналеж-

ність від чистого до надзвичайно забрудненого, які взяті з книги (Долін та ін., 2008).
Розрахунок проведений по всім точкам відбору проб води міста. Найбрудні-

шою водоймою в Києві є озеро Нижній Тельбін з показником індекса забруд-
нення води 36,85. Причиною цього є багаторічні промислові скиди прилеглих 
великих підприємств, особливо заводу «Радикал». Хоча завод і закрит на сьо-
годнішній день, проблема ця не вирішена. Для порівняння: розташоване поруч 
озеро Тельбін має чисту воду (ІЗВ=1,005), а в недалекому минулому це була одна 
водойма, яку розділила залізнична колія і людська діяльність забруднила її по-
ловину, тобто утворене озеро Нижній Тельбін.

Великий показник забрудненості оз. Нивка (ІЗВ=17,87) є теж результатом тех-
ногенного впливу, так як воно знаходиться на території Зоопарку в яке зливають 
всі нечистоти.

Результати проведених розрахунків показали, що не тільки чистих, а навіть 
помірно забруднених водойм по всій території м. Києва майже не існує, що го-
ворить про значний скид промислових відходів у водойми і водотоки м. Києва.

Отримані результати дозволяють рекомендувати введення жорстких правил 
використання водойм міста Києва, особливо в рекреаційних цілях і строго регла-
ментованого вилову риби. Визначають необхідність істотного розширення сис-
теми моніторингу і розробки науково обґрунтованої системи заходів щодо поліп-
шення екологічної ситуації.

Ключові слова: поверхневі	води,	антропогенний	вплив,	еколого-геохімічні	
проблеми,	важкі	метали,	трансформація,	індекс	забруднення	води.
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КОНВЕРГЕНЦІЯ СОНЯЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ: 
КРЕАТИВНА ОСВІТА І ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Біленчук П.Д., кандидат	юридичних	наук,
Національний	авіаційний	університет.

Малій М.І., директор	юридичної	компанії
ТОВ	«АЮР-КОНСАЛТИНГ»	(м.Київ,	Україна).

У монографії «Конвергенція сонячного суспільства знань: креативна освіта і 
цивілізаційний розвиток» [1] вперше у вітчизняній правничій, педагогічній та 
психофізіологонейробіонічних науках комплексно досліджується феномен кон-
вергенції сонячного суспільства знань початку XXI ст. як визначального фактору 
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сучасного цивілізаційного розвитку. В контексті реалізації Глобальних цілей ста-
лого розвитку світу, революційних змін у галузі креативних освітніх технологій, 
стрімкої диджиталізації, розвитку глобальної мережі інтернет, соціальних медіа, 
мобільної телефонії тощо висвітлюється роль стратегії, тактики і мистецтва но-
вітньої індустрії суспільства знань в епоху глобальної комунікації. Аналізуються 
стан і тенденції якісного освітнього та наукового забезпечення сталого розвитку 
цивілізації в новому тисячолітті. 

Авторський  колектив доторкнувся до розгляду дивовижних  світоглядно-фі-
лософських  «вічних ідей», «вічних тем», «віч-
них виразів», «світових образів», що завжди 
були креативними, багатовекторними, соціаль-
но-вимірювальними, переконливими, які завж-
ди надзвичайно хвилювали та турбували лю-
дей.

Слід зазначити, що вічним  opiєнтиром  ци-
вілізованого  розвитку, звичайно, є сонячне 
суспільство знань. Тому конвергенція соняч-
ного суспільства знань, яка шанобливо розгля-
дається на сторінках  цієї монографії, є тією 
потужною освітньою платформою, сонячним 
світочем розвитку цивілізації. Де закладають-
ся грунтовні підвалини - концептуальні засади 
вічних ідей, мрій, образів розвитку освіти i на-
уки в сучасних умовах розбудови України. де 
формуються світоглядно-філософські орієнти-
ри людяності, справедливості, професіоналіз-

му, готовності до захисту Вітчизни та ситуаційного управління реагування  як на 
типові. так i на кризові ситуації як в Україні, Європі, так i світі загалом.

Аналізуючи вічні теми, ідеї, образи з цього приводу  Микола Ільницький в 
Українській літературній  енциклопедії, приміром  пише так: «Вічні образи, сві-
тові образи - літературні образи, які за глибиною художнього узагальнення вихо-
дять за межі конкретних творів  i відображення в них епохи. Такими є Прометей, 
Дон Кіхот, Гамлет, Фауст, Дон Жуан та інші.   Породжені певними історични-
ми умовами, вони водночас зосереджують у собі  важливі  риси  людського  ха-
рактеру,  ситуації i конфлікти, які повторюються в нових cycпільних обставинах.  
Вічні образи містять у своїй художній конкретності момент загальнолюдського, 
корінних основ буття, завдяки чому набули поширення в багатьох літературах» 
[1, с.18].

Викладене вище дозволяє засвідчити, шо серед «вічних ідей», «вічних об-
разів», «світових образів» другим в переліку, як вказує  Микола Ільницький э 
Дон Кіхот, герой літературного твору «Дон Кixот» письменника Мігеля де Сер-
вантеса. В долях багатьох людей теж відображаються «вічні ідеї», «вічні мрії», 
думки, міркування», «вічні обрії», «світові образи». Так i в долі нашого творчо-
го колективу, який створив i започаткував новітній інноваційний міжнародний 
україно-іспанський проект «ONLINE UKRANIA» Ѕ. L. Наша поля засвідчує те, шо 
дотичними в  нашому житті i творчості  безумовно, є не тільки Tapac Шевченко, 
Іван Франко, Леся Українка, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Юрій  Дрогобич,  Ми-
хайло Коцюбинський, Кирило Іванов-Муромський, Віктор Глушков, Богдан Гав-
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рилишин, Петро Яцик, Анатолій Потопальський, 
але i Мігель де Сервантес Сааведра [1, с.19].

Очевидно  важливо те, що підсумки проведеного 
колективного наукового монографічного досліджен-
ня «Конвергенція сонячного суспільства знань» 
ґрунтуються на прагматичному пaнopaмнoмy ши-
рокомасштабному аналізі минулого, сьогодення i 
визначенні точних прогнозів перспектив вибору i 
подальшого розвитку українського майбутнього [1, 
с.409]. Вважаємо, що  основними концептуальними 
засадничими державотворчими пріоритетами циві-
лізаційного розвитку сонячного суспільства знань 
є забезпечення щастя, радості, здоров’я, добробуту, 
заможності, багатства i зиску для кожної людини, 
країни та загалом світу в новому тисячолітті.

У даній монографії нами сформульовано основні 
дороговкази подальшого шляхетного шляху набли-
ження сонячного суспільства знань з метою розбу-
дови високоефективного цивілізованого комуніка-
ційного світу цифрових освітніх інновацій, новітніх 
ноозасобів, інтерактивних методів i грід-технологій.

Пропоновані  дослідження [1-3] будуть корисни-
ми для освітян, науковців, філософів, правників, 
соціологів, педагогів, психологів, безпекознавців, 
кібернетиків, студентів, аспірантів і докторантів, а 
також усіх, хто цікавиться ноозасобами критичного 
мислення, методами спеціального аналізу і освіт-
німи Грід- і Блокчейн технологіями ситуаційного 
управління реагування на кризові ситуації.
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Розуміння принципів концепції сталого розвитку в частині навіть освіченої 
частини українського суспільства поки залишається переважно на рівні штампів 
і визначень. У пересічних громадян таке розуміння фактично майже відсутнє. 
Про системні зрушення в цій сфері можна буде говорити, коли серед освітян різ-
них спеціальностей сформується розуміння методології і змісту збалансованого 
розвитку суспільства в межах екологічної (господарчої) ємності екосистем регіо-
ну, держави [1, с.5].

Сталий (збалансований, sustainable development) розвиток доцільно розуміти 
як такий розвиток регіону / країни, коли економічне зростання, матеріальне ви-
робництво і поживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються 
в межах, які визначаються здатністю екосистем поглинати забруднення, віднов-
люватися і підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь.

Забезпечення збалансованого розвит-
ку – це не лише наукова і технічна/тех-
нологічна проблема екологічної безпеки 
суспільства (утилізація промислових/
побутових відходів, водоочищення, ство-
рення відновлювальних джерел енергії, 
проблеми агроекології радіоекології, еко-
трофології та ін.), для розв’язання якої 
необхідні нові наукові рішення, технічні 
засоби чи технології. У теперішній час 
для ефективного керування штучними 
антропогенними екосистемами доцільно 

задіяти управлінські, освітні, культурні та навіть релігійні надбання цивілізації 
на засадах сталого розвитку [1, с.6].

Головні положення «Порядку денного на 21 століття» і глобальної програми 
дій (ГПД) з освіти для сталого розвитку (прийнятої на Всесвітній конференції з 
освіти для сталого роз-витку(ОСР) у листопаді 2014 р. (Айті-Нагоя, Японія) міс-
тять рекомендації щодо включення головних принципів і цілей сталого розвитку 
як в національні та галузеві стандарти освіти, так і в освітні програми [2]. Окрім 
того, ГПД зобов’язує університети також включати головні принципи ОСР не 
лише в освітні програми підготовки майбутніх фахівців, але й забезпечувати пе-
ре-підготовку професорсько-викладацького складу для усвідомлення ними не-
обхідності формування у студентів різних спеціальностей і напрямів підготовки 
компетентностей в галузі сталого розвитку [3].
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Це означає, що в освітні програми всіх спеціальностей необхідно включати 
проблематику подолання бідності (цілі 1 і 2), доступу до чистої води і санітарії 
(ціль 6), створення соціально-економічного потенціалу протидії техногенним і 
природним катастрофам (ціль 9), змін клімату (ціль 13), втрати біорізноманіття 
(ціль 15), а також питання впровадження в суспільстві принципів сталого спожи-
вання і виробництва (ціль 12) тощо [4].

Питання безпеки життя і здоров’я людини тісно пов’язані із процесом сталого 
розвитку людства. У XXI столітті цю проблему треба розглядати як одну із прі-
оритетних у діяльності світової спільноти в умовах глобалізації всіх сфер жит-
тєдіяльності людства: матеріально-виробничої, побутової, соціально-політичної 
та культурно-духовної. Зважаючи на це, ще на початку 90-х років XX століття 
спеціалістами ООН розроблена стратегічна Концепція сталого розвитку люд-
ської спільноти, так званий «Порядок денний на XXI століття». Незважаючи на 
песимістичні прогнози щодо майбутнього людства, Концепція містить нову па-
радигму безпеки життя людей, в якій переконує у тому, що глобальні проблеми 
людства (голод, зубожіння, безробіття, хвороби, різного роду війни, інфекційні 
захворювання та інше) можна вирішити лише шляхом організованої взаємодії 
населення всієї планети й урядів усіх держав.

Проаналізувавши Концепцію, можна виділити такі її основні напрямки:
1. Безпека життєдіяльності населення будь-якої країни забезпечується не 

озброєнням, а довготривалим процесом сталого розвитку людини, який оціню-
ється індексом людського розвитку (ІЛР).

2. Безпека життя і здоров’я людини повинна розглядатися як компонент роз-
витку матеріально-виробничої, соціально-політичної, культурно-духовної та по-
бутової сфер життя суспільства. 

3. Для більшості людей відчуття безпеки асоціюється переважно з проблема-
ми повсякдення (харчування, тепло, стабільність, одяг, медичне обслуговування, 
робота, зарплата, освіта та інше). 

4. Безпека людини є загальною категорією, яка характеризує забезпечення 
життєдіяльності людини будь-якої країни. 

Саме освіта є тією галуззю вітчизняного господарювання, яка спроможна 
докорінно поліпшити безпечне існування нашого суспільства. Безумовно, що 
освіченість нації – безпека нації. На основі досвіду міжнародних і українських 
науковців у сфері безпеки життєдіяльності в Україні розроблена й прийнята Кон-
цепція освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» [5].

Згідно із Концепцією основними завданнями освіти з безпеки життєдіяльності є:
• формування культури людини щодо безпеки, її відповідних моральних цін-

ностей, поглядів, поведінки тощо;
• забезпечення певного стану індивідуальної захищеності людини шляхом 

формування і розвитку тих якостей особи, що сприяють розвитку безпеки, а та-
кож необхідних знань та вмінь;

• інтенсифікація методичної, наукової та інших форм освітянської роботи з да-
ного напряму як у закладах освіти, так і поза ними;

• сприяння підвищенню ефективності роботи державної системи з безпеки 
населення шляхом навчання і підготовки людей до їх адекватної взаємодії, ак-
тивної позиції щодо вдосконалення державної системи, у тому числі – у законо-
давчій сфері;

• удосконалення управління освітою всіх верств населення за критеріями зга-
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даного напряму [5].
Пріоритетним шляхом підготовки вважається формування правильної соці-

альної позиції особи щодо власної безпеки, мотивація її безпечної поведінки в 
побуті, на виробництві, в інших сферах існування, засвоєння певних знань та 
вмінь з акцентом на запобігання можливої шкоди. Тому дисципліна має світо-
глядно-професійний характер. Необхідним напрямом навчання є також підго-
товка до дій у небезпечних ситуаціях, що об’єктивно склалися, заради зменшен-
ня потенційно можливих втрат (пошкоджень).

Безпека особи розглядається як результат взаємоузгодженої співпраці дер-
жавної системи підтримки безпеки людини і системи освіти. Зміст освіти, її 
структура, технологія навчання формуються з позиції, що людина є найголовні-
шим об’єктом захисту від чинників ризиків. Положення Концепції склали теоре-
тико-методологічні основи розвитку навчальної дисципліни «Безпека життєді-
яльності».

На основі Концепції було розроблено змістову частину галузевих стандартів 
вищої освіти для фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів, молодших спеціаліс-
тів та бакалаврів щодо освіти з питань безпеки життєдіяльності. Вивчення дис-
ципліни базується на основі комплексного підходу, який передбачає здобуття 
знань та вмінь про безпеку у системі «людина – середовище», формує вміння 
майбутнього фахівця аналізувати умови перебування в середовищі у разі виник-
нення різного роду небезпек та приймати адекватні рішення щодо особистої без-
пеки, безпеки колективу (збереження здоров’я, життя), а також виховує гуманне 
світосприйняття.
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Мистецтво вишивання в Україні має багату історію розвитку та вдосконален-

ня, результатом чого стало надбання потужного арсеналу різноманітних технік 
і практично неозоре розмаїття художніх узорів-обрисів, швів, елементів їх по-
єднань та комбінацій (мотивів), тональних, фактурних і колористичних ефектів 
тощо. Вишивка була й залишається одним із найпопулярніших видів народної 
творчості, а її техніко-технологічні та художні надбання – невичерпним джере-
лом натхнення і зразком для наслідування у дизайні та виготовленні українсько-
го одягу впродовж століть. Українську вишивку і надалі застосовують у сучасно-
му мистецтві, яке можна побачити в одязі та виробах повсякденного вжитку.

Основні завдання при оволодінні інформаційними технологіями навчання ху-
дожньої вишивки полягають у тому, щоб вдосконалити знання про композицій-
ні особливості вишивки, продовжити  формувати  вміння складати композицію 
вишитих виробів на основі інформаційних технологій, познайомити з можли-
востями використання комп’ютера для створення композицій, навчити створю-
вати композицію для вишивання виробу за допомогою комп’ютерних програм, 
виховувати повагу і цікавість до культурної спадщини українського народу.

Інформаційні технології дали змогу застосовувати новітні засоби, завдяки 
яким після створення малюнка або фото, яке подобається майстрині й вона хоче 
його вишити, можливо імпортувати зображення у схему за допомогою комп’ю-
терної програми. Кожна з програм має дві версії: перша надає можливість пе-
регляду схеми, яка була попередньо створена; друга – створення і редагування 
зображення для вишивки [1].

Застосування кольорів, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки,  дозво-
ляє моделювати різні ситуації й середовища, наочно показати практичні цінності 
виконуваних робіт, скомпонувати кілька розрізнених видів творчості в одну гар-
монійну картину (наприклад: вишивку, гобелен та інші види декоративно-ужит-
кового мистецтва можна подати в одному інтер’єрі, показати роботи визнаних 
майстрів тощо). Це переводить виконання простих вправ з площини «індивіду-
альної творчості» до «авторських проектів».

Черговий крок в розвитку ініціативи і художньої творчості доречно здійснити 
за допомогою комп’ютерної графіки – нового виду художньої діяльності. Ство-
рення зображень в графічних редакторах здійснюється комбінуванням точок, 
відрізків, ламаних ліній, прямокутників, ромбів, кіл і овалів. Рисунки в проце-
сі роботи можна багаторазово копіювати й переносити, повертати, відображати 
відносно осі, замальовувати окремі фрагменти, одержувати інвертоване (оберне-
не) за кольором зображення. Відкриваючи необмежений простір фантазії, гра-
фічні редактори дають змогу значно прискорити розробку композицій, які пере-
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дують вишиванню виробу.
Комп’ютерні програми для створення схем вишивки бувають як для ручно-

го вишивання, так і для вишивальних автоматів. Це цілий ряд програм, які мо-
жуть звичайні кольорові або чорно-білі зображення перетворювати в схеми для 
вишивки. Переважно використовуються такі програми для створення схем ви-
шивки хрестиком, але також є і деякі програми, здатні створювати схеми та для 
інших технік вишивки.

У наукових дослідженнях машинної вишивки розглянуто незначну кількість 
програм для виконання вишивки хрестом у побутових умовах і це: EmbroBox, Ру-
кодільниця, Pattern Makerfor Cross-Stitch, PCStitc, Stitch Art Easy, Хрестик [1, 2].

Створення зображень в графічних редакторах здійснюється комбінуванням 
точок, відрізків, ламаних ліній, прямокутників, ромбів, кіл і овалів. Рисунки в 
процесі роботи можна багаторазово копіювати й переносити, повертати, відо-
бражати відносно осі, замальовувати окремі фрагменти, одержувати інвертоване 
(обернене) за кольором зображення. Відкриваючи необмежений простір фанта-
зії, графічні редактори дають змогу значно прискорити розробку композицій, 
які передують вишиванню виробу.

Стандартні програми пакету Microsoft Оffice дають можливість, вибравши від-
повідний масштаб, розбити  робоче поле  на сітку і в ній створювати композиції 
для вишивки лічильними техніками: хрестиком, точною гладдю, занизуванням. 
Розробляючи композиції для виробів більшого розміру (рушників, скатертин), 
комп’ютер дає можливість побачити, як буде виглядати композиція на готовому 
виробі.  Також можна змінювати кольори і підбирати потрібну гаму для вибраної 
композиції, роздрукувати її в кольорі. 

Таким чином, науково-технічні інновації на основі інформаційних технологій 
безумовно вплинули на якість створення схем для вишивки та стрімкий подаль-
ший розвиток вишивального мистецтва, полегшили роботу творців, відкривши 
нові простори для творчості, а також вдосконалюють знання про композиційні 
особливості вишивки, сформували дизайнерські вміння складати композицію 
вишитих виробів.
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ЕТНОПІЗНАВАЛЬНИЙ МАРШРУТ «ГУЦУЛЬЩИНА САКРАЛЬНА» 
– ОДНА ІЗ ФОРМ ЕСТЕТИЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ НА 

ЯРЕМЧАНЩИНІ

Гнатюк Н.М.,	старший	науковий	співробітник	
лісівничо-ботанічної	лабораторії.

 	Карпатський	національний	природний	парк	(м.	Яремче,	Україна).

Об’єкти історико-культурної спадщини, зокрема, традиційна храмова архітек-
тура, є унікальним світом, який демонструє не лише високу духовність наших 
предків, але й усе багатство народної скарбниці, що втілилося у будівництво де-
рев’яних церков. Досліджуючи пам’ятки сакральної архітектури, можна довіда-
тись про історію, культуру, традиції, народне мистецтво, особливості житлобуду-
вання, звичаї та обряди того чи іншого історико-етнографічного регіону.

Серед різних видів туризму в Карпатському регіоні важливе місце займає ет-
нотуризм. Помилковою є думка, що лише природні багатства краю приваблю-
ють численних відвідувачів з усіх куточків нашої країни та зарубіжжя. З кожним 
роком етнотури стають все популярнішими, а туристів приваблює історія та тра-
диції краю.

Однією із найцікавіших в етнографічному плані областей України є територія 
Гуцульщини. Вона ввібрала в себе все багатство карпатського краю: від мальов-
ничих краєвидів до цікавих самобутніх традицій та обрядів мешканців цієї землі 
– гуцулів. Колоритність цієї території, її історичне минуле, а також любов до кра-
си споконвіку надихали місцевих умільців до творчості, що знайшла своє втілен-
ня в архітектурних пам’ятках, творах народного сакрального мистецтва, виробах 
художнього промислу.

Прикладом духовного виховання на теренах Яремчанщини є етнопізнаваль-
ний маршрут «Гуцульщина сакральна», який включає відвідування дерев’яних 
церков, які приваблюють туристів своєю автентикою та молитовним духом. Та-
кий маршрут, що відкриває відвідувачам неповторний світ гуцульської церкви, 
був основою написання міні-проекту, який реалізовувала ГО «Туристична асоці-
ація «Карпати Еко-Край» в співпраці з Карпатським національним природним 
парком (КНПП) в рамках проекту «Збереження та стале використання природ-
них ресурсів Українських Карпат» за фінансової підтримки Всесвітнього фонду 
природи (WWF) та уряду Норвегії, а також Фонду Вітлі в 2012 році.

Результатами проекту, крім розробленої екскурсії, стала інформаційна бро-
шура про церкви Яремчанщини та промоційний фільм «Голос гуцульської цер-
кви», що знайомить глядача не лише з красою дерев’яного храму як пам’яткою 
архітектури, що гармонійно виглядає на фоні карпатських краєвидів. Він про-
мовляє устами людей, для яких церква стала невід’ємною частиною життя. Екс-
курсія по кожному об’єкту розповідає не лише про релігійне життя гуцулів, але 
й знайомить відвідувача з народними ремеслами, фольклором на Гуцульщині, 
розкриває видатні постаті цього краю. 

Відвідуючи церкву, людина потрапляє у світ переображений, світ краси, мо-
литви, гармонії, де думками може відійти від мирської суєти і насолодитися 
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духовними скарбами, недаремно храми називають ще «небо на землі». Твори 
сакрального мистецтва стають богослов’ям, Євангелієм в кольорі, що промовляє 
до кожного серця і має свою специфічну духовну мову, якою людина спілкується 
з Господом. 

Етномаршрут «Гуцульщина сакральна» став своєрідною візитною карткою 
регіону і Карпатського НПП, цінним путівником по духовних святинях Ярем-
чанщини, що збільшує туристичну привабливість краю. Новостворений марш-
рут допомагає розширити коло рекреантів даного регіону, відкрити їм для себе 
нові барви Гуцульщини, поповнити свої знання про дану місцевість з етнологіч-
ної точки зору та дарує естетичну та духовну насолоду. Створення етномаршруту 
стало не лише черговою цікавою атракцією для туристів, але й виховує у відвіду-
вачів любов до рідного краю та його духовних цінностей.  

Ключові слова: Гуцульщина,	 сакральна	 архітектура,	 церква,	 етноту-
ризм,	етнографія.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ УЧНІВ 
СТАРШИХ КЛАСІВ

Дебре О.С.,	асистент.
 	Полтавський	Національний	педагогічний	університет	

імені	В.Г.	Короленка	(м.	Полтава,	Україна).

Як показує вітчизняний та зарубіжний досвід, провідне місце серед педагогіч-
них технологій, що сприяють формуванню компетентності учнів, посідає проєк-
тна діяльність. Її метою є спонукання учнів до самостійного формування знань 
і вмінь, розвитку ініціативності, комунікабельності, логічного мислення, вияв-
лення проблем і прийняття відповідних рішень, одержання й використання ін-
формації, розвиток їхньої самостійної творчої активності. Адже, працюючи над 
проєктом, учні проводять особисту дослідницьку роботу з теми, яка їх цікавить. 
Cаме проєктно-технологічний підхід, має найбільші можливості для реалізації 
особистісно-орієнтованого підходу в реалізації всебічного розвитку учнів [1].

Метод проєктів є освітньою технологією, спрямованою на здобуття учнями 
знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них спе-
цифічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтова-
ного навчального пошуку. Тому проектне навчання іноді розглядають як одну 
із форм реалізації проблемного навчання, адже учитель тільки ставить задачу, а 
підбір методів дослідження й аналіз отриманих даних проводять самі учні.

Це метод гуманістичної педагогіки, що уможливлює розвиток і прогнозуван-
ня здібностей вихованців, надає можливість наблизитися до пошуку способів 
вирішення життєвих проблем, учить приймати відповідальні рішення, сприяє 
інтелектуальному та творчому зростанню, а також професійному самовизначен-
ню [2].

У результаті такої діяльності створюється проєкт, що розглядається як само-
стійно розроблений і виготовлений від ідеї до її втілення продукт чи послуга, 
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який володіє суб’єктивною чи об’єктивною новизною і має особистісну чи со-
ціальну значущість, внаслідок чого на кожному етапі створення виробу творча 
активна діяльність учнів вимагає від них використання набутих знань, умінь і 
навичок.

Проєктна діяльність є інтегративним видом діяльності, який синтезує елемен-
ти інших видів діяльності: навчальної, пізнавальної, ігрової тощо [3].

Слід зазначити, що проєктно-технологічна діяльність сприяє розвитку візу-
ально-просторових, натуралістичних, моторно-рухових та логіко-математичних 
здібностей, що активізують творчу пізнавальну діяльність [4].

Метою організації такої діяльності вчителя та учня у системі освітньої підго-
товки є оволодіння учнями методологією проєктної технології на теоретичному, 
практичному і творчому рівнях.

Проєктна діяльність виконує творчу, перетворюючу, дослідницьку, техноло-
гічну функції і спрямована на поліпшення якості підготовки як майбутнього фа-
хівця, так і всебічно розвиненої особистості в цілому.

Отже, можна зробити висновок, що застосування методу проектів створює 
умови, коли знання перестають бути метою навчального процесу, а стають засо-
бом подальшого саморозвитку та самоосвіти, тому проєктна діяльність є дієвим 
інтерактивним засобом розвитку учнів 10-11 класів.
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3. Оршанський Л.В. Художньо-трудова підготовка вчителів трудового навчан-
ня: монографія. Дрогобич: Коло, 2008. 260 с.

4. Ткачук С.М. Проектно-технологічна діяльність як ефективна форма здійс-
нення інновацій в освітній галузі «Технологія». Психолого-педагогічні про-
блеми сільської школи. 2012. (№ 40). С. 55-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Ppps_2012_40_10 (дата звернення: 02.04.2020).

Ключові слова: проєктна	діяльність,	навчання	учнів,	освітня	підготовка,	
технологічний	підхід.
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ ЕТНО-ГУРТУ
«ЧОРНОБРИВЦІ»

Зубко Л.В.,	учитель	історії,	
Хитцівський	заклад	загальної	середньої	освіти	І-ІІ	ступенів		

(Полтавська	область,	Україна)

Упродовж кількох тисячоліть вишивка є найширшою сферою мистецької ді-
яльності, важливою складовою пізнання непростих ритмів і циклів природи. В 
орнаменті зберігаються та відтворюються символи і знаки різноманітних інфор-
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маційних систем. В основі мистецьких символів завжди лежало щось своє, на-
родне, що століттями складалося в житті народу, відповідало його уподобанням, 
його поетичному сприйманню, пов’язувалося з його звичаями.

При підготовці презентації вишиваного проєкту потрібно дотримуватись на-
ступного порядку: актуальність проєкту, обґрунтування вимог до проектного 
виробу, вибір та аналіз зразків (моделей-аналогів), вибір матеріалів та інстру-
ментів, процес технологічного виготовлення виробу, економічна оцінка виробу, 
рекомендації щодо використання та реклама виробу.

Презентація свого проєкту допомагає учням вчитися проводити самооцінку 
роботи, відстоювати свої твор-
чі ідеї, дає можливість для 
розвитку особистості, творчо-
го самовираження.

Буваючи в різних регіонах 
України, ми завжди знаходи-
ли палко закоханих у виши-
вання людей. Успішні пре-
зентації наших проєктів від-
бувалися у Західній Україні: 
Львів – участь у Різдвяній ході 
українців. Тут у Львівському 
університеті наш проєкт руш-
ник «Гадяцький ювілейний», 

аплодуючи, зустрічав професорсько-викладацький склад. Крім відзнаки Спілки 
майстрів декоративно-прикладного мистецтва, колектив одержав винагороду 
від дирекції наукової бібліотеки.

За збереження українських традицій та популяризацію національної культур-
ної спадщини директор Наукової бібліотеки Львівського національного універ-
ситету ім. І. Франка доцент В. Кметь вручив колективу етно-гурту «Чорнобривці» 
подячний лист.

За активну участь у святкуванні Різдвяних свят у Івано-Франківську та обмін 
культурно-мистецьким досвідом, з найкращими побажаннями подальшої співп-
раці у номінації «Історія України і державотворення у вишивці» були відзначе-
ні ректором інституту післядипломної перепідготовки працівників освіти. Міс-
цевими рукодільницями та воїнами АТО був відзначений проєкт «З нами Бог і 
Україна».

Наймолодші учасники етно-гурту «Чорнобривці»  –  щорічні призери Всеу-
країнської філософської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді 
«Пізнай свій рід, свій нарід» на базі Харківського університету ім. В. Каразіна.

За громадську діяльність у відродженні і збереженні українських звичаїв та 
активну підтримку проєкту «Образ і слово Кобзаря у вишивці», з метою поши-
рення Віщого слова Великого Українського Пророка Т. Шевченка колектив наго-
роджений грамотою (м. Полтава), а за популяризацію Шевченківської спадщини 
та мистецтва української вишивки почесною відзнакою (м. Канів).

У м. Чернівці на фестивалі «На фестини до творчої родини» колектив «Чор-
нобривці» був відзначений грамотою за збереження і передачу із покоління в 
покоління традицій народного ремесла – вишивки.

На Міжнародній конференції у с. Великі Сорочиці наш етно-гурт нагородже-
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ний грамотою за активну діяльність у відзначенні 20-ти річчя відродження Со-
рочинського ярмарку. Проєкт міжнародної дипломатії на полотні «Віра, Надія, 
Любов» присвячений 360-ти річчю підписання Гадяцького договору у с. Черво-
ний Кут Сарівської сільської ради Полтавської області, відзначений дипломом.

Отже, досліджуючи діяльність та творчий доробок етно-гурту «Чорнобривці», 
ми помітили, відновлюється перерваний зв’язок із джерелом знань української 
семантики і символіки між поколіннями і це є актуальним у збереженні україн-
ського етно-коду.

Ключові слова: творчий	доробок,	вишивка,	етно-гурт	«Чорнобривці»,	на-
родні	традиції,	народні	традиції.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ФЛЮОРОЗ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 
Кондель В.М.,	кандидат	технічних	наук.

Сотничок О.С.,	магістрант.
Полтавський	національний	педагогічний	університет	

імені	В.Г.	Короленка	(м.Полтава,	Україна).
 

Найбільш розповсюдженим захворюванням на Україні та і в усьому світі, 
викликаним перенасиченням людського організму фтором, є флюороз, поши-
реність якого серед населення суттєво залежить від концентрації фтору у пит-
ній воді. Так за даними деяких досліджень [7], при вмісті фтору у воді в межах 
0,8…1,0 мг/л ураження населення флюорозом складає близько 10…12%; при 
1,0…1,5 мг/л – 20…30%; при 1,5…2,5 мг/л – 30…40%; при 2,5…3,5 мг/л – понад 
50%; при 3,5…6,0 мг/л – до 80%, а при 6,0…15,0 мг/л – 90…100%. Полтавська 
область разом з Кіровоградською, Дніпропетровською і Донецькою областями 
за геохімічним розподілом території України належить до четвертого регіону з 
найвищим вмістом фтору у питній воді.

Флюороз буває двох типів: ендемічний (на місцевостях, де є вода з високою 
концентрацією фтору) і професійний (на підприємствах шкідливого виробни-
цтва, де в повітрі міститься велика кількість сполук фтору).

Залежно від клінічних проявів розрізняють п’ять стадій зубного флюорозу: 
штрихову, плямисту, крейдоподібно-крапчасту, ерозивну, деструктивну. Перші 
три форми не супроводжуються втратою тканин зубів, а дві останні – призводять 
до втрати тканин зубів. Найчастіше флюороз виникає у дітей, оскільки їх орга-
нізм, на відміну від дорослих, більш схильний до шкідливого впливу оточуючих 
факторів та легко поглинає фтор [5, 7].

Сполуки фтору негативно впливають на організм людини в цілому. При по-
траплянні в організм фторидів відбувається ураження різних органів і тканин: 
печінки, нирок, серця, кісткової тканини. Надлишок фтору в питній воді і хар-
чових продуктах руйнує зубну емаль, послаблює імунозахисні сили організму, 
прискорює процеси фізіологічного старіння,  негативно впливає на спадковий 
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апарат людини. Рівень фтору в тканинах організму людини, яка постійно прожи-
ває на забрудненій території з віком зростає: найбільше –  у щитовидній залозі, 
мозку, печінці, м’язах скелету, підшлунковій залозі, а найменше – нирках і ніг-
тях. Фтор руйнує мозок різними способами, що призводить до проблем з пам’ят-
тю та  зниження інтелектуальних здібностей.

Для запобігання виникненню флюорозу у дітей лікарі пропонують проведен-
ня наступних заходів первинної профілактики [4, 6]: 

1. Інформування населення з питань запобігання впливу негативного впливу 
сполук фтору, здатних викликати патологічні зміни в організмі.

2. У випадках підвищеного (понад 1,5 мг/л) вмісту фтору у воді та великої кіль-
кості хворих на флюороз, коли для оздоровлення населення неможливо змінити 
джерело водопостачання або розбавляти його водою з низькою концентрацією 
фтору, проводити дефторування води [1-3].

3. Припинити або хоча б обмежити доступ у дитячий організм підвищених 
концентрацій фтору з питною водою та продуктами харчування. З цією метою 
для пиття та приготування їжі слід використовувати воду з низьким вмістом фто-
ру; обмежити в раціоні харчування страви з морської риби або міцно завареного 
чаю, які мають великий вміст фтору; збільшити кількість продуктів з високою 
концентрацією кальцію (молочні продукти) і магнію (рослинні продукти, морсь-
ка капуста, вівсяна крупа, кавун).

4. Використовувати зубні пасти без фтору.
5. Рекомендувати для дітей до одного року грудне вигодовування, а після року 

– додаткове введення в їжу вітамінів В, С і Д.
6. Вивозити дітей на канікули у райони з якісною водою.
7. Проходити профілактичний огляд у стоматолога 1-2 рази на рік.
Якщо флюороз виявлено, лікування хвороби (вторинна профілактика) повин-

но проводитися комплексно під наглядом лікаря з урахуванням тяжкості захво-
рювання, загального стану організму і впливу ендемічних факторів. Наприклад, 
на ранніх етапах захворювання дію флюорозу можна ослабити методом відбілю-
вання зубів та подальшого відновлення пошкоджених ділянок з використанням 
неорганічних кислот, препаратів на основі глюконату кальцію, електрофорезу 
(введення ліків під дією електричного струму) і фотофорезу (обробки зубів спе-
ціальними препаратами з інфрачервоним випромінюванням).

Для успішного лікування помірних і тяжких форм флюорозу застосовують 
комплексні заходи, а саме, відбілювання зубів; призначення вітамінів та кальці-
євих препаратів типу «Кальцекс» [4] з оптимальною його концентрацією, спосо-
бами застосування, кратністю сеансів на курс лікування та методами контролю 
ефективності терапії; установка керамічних вінірів, пломб або коронок з вико-
ристанням гелій-неонового лазера та сучасних композиційних матеріалів світ-
лового затвердіння [6].
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«СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ» 
ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Коробейникова Я.С.,	кандидат	геологічних	наук,	
Івано-Франківський	національний	технічний	університет	

нафти	і	газу	(м.	Івано-Франківськ,	Україна)

Теорія збалансованого (сталого) розвитку не тільки привертає увагу наукові 
спільноти, але і набирає рис практичної. У туризмі принципи стійкості чи зба-
лансованості були сформульовані Всесвітньою туристичною оргаеізацією і Всес-
вітньою Радою з подорожей і туризму в 1995 році. Ці організації разом з Радою 
Землі (міжнародною природоохоронною організацією) опублікували спільний 
звіт «Порядок дій на 21 ст. для індустрії туризму та подорожей – назустріч еко-
логічному стійкому розвитку». Розвиток туризму часто співпадає з швидким ро-
стом населених пунктів та деградацією довкілля, тому туризмом та довкіллям 
необхідно управляти таким чином, щоб вони могли співіснувати протягом дов-
гого часу.

Освітні програми підготовки фахівців з туризму повинні надавати студентам 
компетенції зі сталого (збалансованого) розвитку туристичних дестинацій. Роз-
роблена та упроваджена у навчальний процес в Івано-Франківському національ-
ному технічному університеті нафти і газу дисципліна «Стратегія сталого (зба-
лансованого) розвитку туризму» дозволяє знайомити студентів з теорією стійко-
го розвитку, впровадженням її принципів у сферу туристичної діяльності.

Метою вивчення дисципліни «Стратегія сталого розвитку туризму» є фор-
мування у студентів фахового розуміння щодо визначень та принципів сталого 
(збалансованого) туризму, а також особливостей формування туристичних про-
ектів та програм, які мають збалансований характер та реалізовуються з ураху-
вання принципів сталого розвитку територій. Навчальний курс запроваджений 
для підготовки магістрів за спеціальністю «Туризм». 

У першому навчальному модулі розглядаються методологічні підходи щодо 
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розвитку збалансованого туризму та практичні аспекти  реалізації програм роз-
витку туризму в контексті сталого розвитку територій рекреаційного викори-
стання. Розглядаються поняття стійкого (збалансованого) розвитку суспільства, 
програмні документи зі сталого розвитку, поняття збалансованого туризму, ста-
лого (збалансованого) розвитку туризму, сталість в туризмі, програмні докумен-
ти міжнародних  урядових та громадських організацій у галузі збалансованого 
туризму. 

До програми курсу входять питання особливостей впливу на довкілля об’єктів 
туристичної інфраструктури, наслідки таких впливів для довкілля та населення 
приймаючих сторін, механізми реалізації принципів збалансованості в туризмі. 
Розглядаються питання позитивних та негативних впливів туризму на населен-
ня та соціально-економічний розвиток туристичних дестинацій, впровадження 
енергоощадних технологій для оптимізації функціонування об’єктів туристичної 
інфраструктури та можливість використання відновлювальних джерел енергії в 
межах туристичних комплексів. 

Другий навчальний модуль розглядає екологічний та сільський туризм в кон-
тексті сталого розвитку туристичної діяльності. 

Ключові слова: туризм,	сталий	(збалансований)	розвиток,	туристичні	
дестинації,	освітня	програма,	навчальний	модуль,	екологічний	туризм,	сіль-
ський	туризм.
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УДК 008:001(072.8)

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ-КУЛЬТУРОЛОГА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Литвиненко А.І., кандидат		мистецтвознавства.
Полтавський	національний	педагогічний	університет	імені	В.	Г.	Короленка

(м.	Полтава,	Україна)

Діяльність сучасних закладів вищої освіти ґрунтується на принципах глобалі-
зації, інтеграції, уніфікації напрямів і спеціальностей, на запровадженні іннова-
ційних технологій навчання, потребуючи розробки і впровадження у навчаль-
ний процес освітніх моделей, адекватних сучасній культурі. Проектуючи образ 
випускника вищого навчального закладу, більшість фахівців вважають, що це 
має бути людина культури: вільна, гуманна, духовна, творча особистість, здатна 
креативно мислити, орієнтуватись в сучасному соціокультурному просторі, праг-
нути творчої самореалізації й саморозвитку.

Професійна підготовка культуролога ґрунтується на засадах:
• культурологічної спрямованості, гуманізації і гуманітаризації, діалогової вза-

ємодії його суб’єктів;
• залучення у навчальні плани дисциплін, які забезпечують загальнокультур-

ний, духовний розвиток майбутнього спеціаліста, його теоретичну і практичну 
підготовку до культуровідповідної діяльності;

• використання у навчально-виховному процесі національних культурних здо-
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бутків, кращих зразків світової культури;
• естетизації дозвіллєвої діяльності, оволодіння знаннями, набуття умінь і на-

вичок застосовувати їх у професійній діяльності [3].
В умовах педагогічного закладу вищої освіти культурологічна підготовка фа-

хівця реалізується шляхом:
• засвоєння здобувачами вищої освіти онтологічних, гностичних і аксіологіч-

них компонентів універсальної картини світу;
• становлення системного методологічного мислення студента завдяки реалі-

зації інтеграційних дидактичних процесів;
• врахування етнокультурної різноманітності сучасного суспільства для забез-

печення адекватного мультикультурного діалогу [1, С. 11].
Професійна компетентність сучасного культуролога значною мірою залежить 

від його знання дидактичних принципів та уміння володіти методикою культур-
но-освітньої, позашкільної роботи. Навчальні плани в сучасній загальноосвітній 
школі містять досить вагомий культурологічний компонент. Культуру й мисте-
цтво світу, відповідно до програми інтегрованого курсу «Мистецтво», школя-
рі вивчають за регіональним принципом, охоплюючи певні історичні періоди. 
Теоретичний блок навчального матеріалу містить виклад основних мистецьких 
категорій — мова мистецтва (початкова школа); художні жанри і стилі (основна 
школа). Значний обсяг інформації (події, факти, явища, об’єкти) нові для учнів, 
тому для її ефективного викладання учитель має оволодіти інформаційними тех-
нологіями й інтерактивними методами навчання [2, С. 4–7].

Технології, що традиційно застосовуються в сучасній загальноосвітній школі, 
набувають поширення і в діяльності музеїв, бібліотек, театрів, будинків культу-
ри, філармоній, які активно взаємодіють з навчальними установами, реалізують 
свої програми, вдаючись до різноманітних форм і методів навчання (лекції, семі-
нари, майстер-класи тощо). 

Професійна діяльність культуролога в культурно-освітній сфері — це завжди 
живе спілкування, обговорення, вираження емоцій, думок. Щоб успішно підго-
тувати такого фахівця, необхідно формувати і розвивати його дидактичні вміння, 
комунікативні компетенції, навички обговорення, аналізу і художньої критики, 
культуру мовлення, професійного спілкування, ораторську майстерність.
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тів	університетів.	Науковий	вісник	Волинського	національного	університету	
імені	Лесі	Українки.	Луцьк,	2009.	№	19.	С.	9–12.
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ного	 циклу	 у	 2018/2019	 навчальному	 році.	 Додаток	 до	 листа	Міністерства	
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навчальний	процес.
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ПРО НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ СТОСОВНО 
ВИКЛАДАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН У НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  

Масікевич А.Ю.,	кандидат	технічних	наук;	
Масікевич Ю.Г., доктор	біологічних	наук.

Буковинський	державний	медичний	університет	(м.	Чернівці,	Україна).

Проведений аналіз компетенцій фахівців різних галузей освіти, що зайшли 
своє  відображення у затверджених Міністерством освіти і науки (МОН) України 
Стандартах вищої освіти, свідчить про відверте ігнорування чи нерозуміння, на 
сьогоднішній день, пріоритетності забезпечення прав громадян задекларованих 
в Статті 50 Конституції України – права на безпечне і здорове довкілля. Після 
Ріо-92 та підписання країнами-учасницями (в т.ч. Україною) доленосного доку-
менту AGENDA-ХХІ, пройшло майже 30 років. Важливим напрямком виживан-
ня людства в ХХІ сторіччі міжнародною спільнотою визнано досягнення стало-
го розвитку – рівнозначності в розвитку трьох сфер: економічної, екологічної та 
соціальної. Ігнорування любої із перелічених компонент загрожує порушенням 
збалансованості розвитку планетарної екосистеми – біосфери. Здавалося б, що 
сформувалося розуміння пріоритетності екологічної освіти для забезпечення 
безпеки виживання людства. 

Відповідно до прийнятих в Ріо документів, в Україні в 1994 році Наказом МОН 
України вводяться для всіх напрямів і спеціальностей ОПП (освітньо-професій-
на програма) та ОКХ (освітньо-професійна характеристика), де обов’язковим мо-
ментом проходить екологічна освіта майбутніх фахівців. У 1995 року, в розвиток 
вищесказаного, спільним наказом МОН України та Штабу цивільної оборони 
України від 20.06.1995 року № 182/200 «Про введення нормативної дисципліни 
«Безпека життєдіяльності» у навчальні плани вищих навчальних закладів (ВНЗ) 
України» було введено, як обов’язковий, навчальний курс «Безпека життєдіяль-
ності» (БЖД). 

Проте, вже в 2005 році при прийнятті нових, на той час, Стандартів вищої осві-
ти, із ОПП та ОКХ економічних та інших спеціальностей безпідставно зникає 
екологічна компонента. Розпорядженням Кабінету Міністрів України (КМУ)  від 
30 травня 2014 р. № 590-р, скасовується спільний наказ МОН, МНС і Держгір-
промнагляду «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони 
праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих  навчальних за-
кладах України» від 21.10.2010 № 969/922/216, який вказував на обов’язковість 
та регламентував вивчення безпекових дисциплін (БЖД, ОПГ, ЦЗ) у ВНЗ. Скасу-
вання даного наказу про обов’язковість вивчення безпекових дисциплін не озна-
чає обов’язковість їх вилучення з навчальних програм, оскільки вищезазначене 
Розпорядження КМУ не відміняє, і не може відмінити інших нормативно-право-
вих документів, які обґрунтовують необхідність здійснювати навчання безпеко-
вих дисциплін. «Наказ № 969/922/216 вважається скасованим Розпорядженням 
КМУ, проте КМУ не правомочне скасовувати законодавчі документи (Закони та 
Кодекси), що відноситься до повноважень Верховної Ради України. Фактично 
скасування Наказу № 969/922/216 не відміняє дії інших нормативно-правових 
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документів, які на даний момент є чинними та вказують на обов’язковість вивчен-
ня у ВНЗ дисциплін з основ екології, безпеки життєдіяльності, охорони праці та 
регламентують кількість годин не менше 54. Вивчення нормативних дисциплін з 
основ екології, безпеки життєдіяльності та охорони праці передбачено чинними 
законодавчими та нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України 
«Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про 
охорону праці»,  Кодексом цивільного захисту України,  нормативно-правовими 
актами з охорони праці (НПАОП), Типовим положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці тощо.

Курси «Основи екології», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галу-
зі» вивчаються з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній по-
дальшій професійній діяльності рівня компетентності з правових та організацій-
них питань стосовно збереження довкілля, безпеки існування, охорони та гігієни 
праці, а також формування у студентів усвідомлення відповідальності за особи-
сту і колективну безпеку, компетенцій для її оцінки і забезпечення на робочих 
місцях і у підрозділах під час майбутньої професійної діяльності на первинній 
посаді. Оскільки праця цілого ряду фахівців повязана із шкідливими та важкими 
умовами, то засвоєння  основ безпекових дисциплін це не тільки безпека майбут-
нього фахівця але й колективної безпеки суспільства. 

До набрання чинності Закону «Про вищу освіту» (2014) існував перелік 
обов’язкових дисциплін що вивчалися студентами навчальних закладів вищої 
освіти (ЗВО), куди входили і дисципліни безпекового циклу. На сьогодні ж МОН 
України не регламентує перелік дисциплін у навчальних планах підготовки фа-
хівців ЗВО. Визначення переліку дисциплін повністю покладається на ЗВО з вра-
хуванням повноти формування компетенцій затверджених Стандартами вищої 
освіти. А отже, вилучення із навчальних планів цілого ряду ЗВО чи переведення 
в категорію «вибіркових» дисциплін, що формують у майбутніх фахівців основи 
екологічного та безпекового характеру, є необгрунтованим і не далекоглядним.

Як добре відомо, рівень екологічного контролю за показниками безпечності 
довкілля, аварійності, травматизму та професійної захворюваності в Україні є 
значно нижчим в порівнянні з індустріально розвиненими країнами (США, Япо-
нії, Західної Європи тощо), де значна увага приділяється питанням, які пов’язані 
з вивченням основ безпекових дисциплін та безумовно виконуються досить жор-
сткі вимоги природоохоронного та  працеохоронного законодавства.

Причини такого стану в Україні в першу чергу зумовлені:
• практичною відсутністю кваліфікованих працівників в органах управління 

усіх рівнів (державному, відомчому, регіональному, службах охорони праці під-
приємств тощо);

• частим ігноруванням вимог природоохоронного та працеохоронного зако-
нодавства, у тому числі при підготовці бакалаврів та магістрів (відсутності, в ба-
гатьох випадках, в стандартах вищої освіти компетентностей, які зобов’язують 
навчальні заклади реалізувати вимоги Конституції України щодо забезпечення 
пріоритетності питань збереження життя, здоров’я та безпеки людини, пору-
шенням в закладах освіти вимог чинного законодавства щодо проведення попе-
реднього навчання з питань безпеки тощо).

З цього приводу на державному рівні проводились різні заходи, зокрема:
• відкрите засідання НМК МОН України (підкомісія з цивільної безпеки спіль-

но з ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці України», 2 жовтня 
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2019 року, м. Харків);
• перший в Україні «Форум з охорони праці-2019» за участі депутатів Верхов-

ної ради України, представників Міжнародної організації праці та Європейсько-
го співтовариства з охорони праці ESOSH, МОН та ЗВО України (13 грудня 2019 
року, м.Київ).

• серія круглих столів у комітетах Верховної ради України стосовно оцінки 
впливу на довкілля, освіти для сталого розвитку, тощо.

На всіх цих заходах гостро ставилось питання не просто про обов’язковість 
викладання вищезазначених дисциплін, але і про відновлення втрачених спе-
ціальностей та викладання ряду вкрай важливих навчальних дисциплін еколо-
гічно-безпекового характеру. З цього приводу були направлені відповідні звер-
нення до КМУ представниками громадських екологічних організацій (НЕЦУ, 
ВЕЛ, «ЕПЛ» та ін.). Більше того, ще попереднім урядом вже були підготовлені 
відповідні проекти наказів в даному спрямуванні. Є, не безпідставне, сподівання, 
що новий уряд завершить розпочату важливу справу формування екологічного, 
природоохоронного світогляду населення та нормативно-правового забезпечен-
ня реалізації конституційних прав громадян.

Ключові слова: нормативно-правові	колізії,	заклади	вищої	освіти,	безпе-
кові	дисципліни,	викладання.
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ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕДУР 
ЕКОЛОГІЧНИХ ОЦІНОК

Малькова Т.М., директор.	
Міжнародна	благодійна	організація	

«Інформаційне	агенство	«Зелене	досьє»	(м.Київ,	Україна)

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) та оцінка впливу на довкілля (ОВД) вхо-
дять до основних пріоритетів програмного документу «Східне партнерство - 20 
очікуваних досягнень до 2020 року». Це амбітне завдання – впровадити їх від-
повідно до директив та стандартів ЄС та згідно з вимогами відповідних міжна-
родних конвенцій (конвенція Еспо та Протокол СЕО до неї, Оргуська конвенція), 
і зробити застосовними у всіх секторах. Ці документи забезпечують процедур-
ні вимоги до оцінки впливу на навколишнє середовище стратегічних планів та 
програм (СЕО) та формують процедуру (ОВД) щодо економічно запланованих 
проектів і, таким чином, сприяють кращому врядуванню для сталого розвитку.

Країни, які підписали Угоду про асоціацію з ЄС (Україна та Молдова), та Бєла-
русь, яка не має такої угоди, знаходяться в дуже різних умовах, – це цікаво по-
рівняти й проаналізувати задля подальшого розвитку екологічних прав людини 
та екологічної демократії.  Наш проект «Спостереження за екологічною оцінкою 
(впровадження інструментів стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на 
довкілля)» досліджує ситуацію в трьох країнах Східного партнерства та в одній 
країні ЄС (Болгарії), збираючи позитивні та негативні приклади і роблячи їх ві-
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домими на міжнародному рівні. Наші експерти навчаються один в одного, щоб 
знайти найкращі рішення для моніторингу процесу впровадження та зробити 
його максимально видимим для громадянського суспільства. Ми створюємо мо-
дельну систему для громадського моніторингу СЕО та ОВД (Спостереження за 
екологічною оцінкою) та поширюватимемо цей досвід до інших країн Східного 
партнерства [1-4].

 Команда проекту проаналізувала прогрес впро-
вадження СЕО та ОВД на національному рівні. Слід 
зазначити, що процедура СЕО є досить новим до-
свідом для всіх трьох країн, оскільки в Республіці 
Молдова вона набула чинності лише в березні 2018 
року, а в Україні — у жовтні 2018 року, тоді як в Бі-
лорусі вона діє з січня 2017 року, але почала пра-
цювати лише з 2018 року. У зведеній доповіді пред-
ставлений аналіз прогресу впровадження СЕО та 
ОВД у країнах Східного партнерства у порівнянні з 
досвідом ЄС та міжнародним досвідом, а також ре-
комендації щодо подальших кроків, необхідних для 
ефективного використання процедур СЕО та ОВД у 
країнах Східного партнерства.

У результаті кращого висвітлення процесів ОВД 
і СЕО та посилення уваги до них підвищується рівень обізнаності та зацікавле-
ності громадськості. Це як вибух: чим краще громадськість обізнана, чим поміт-
ніший процес оцінки, тим більше уваги до ситуації – що призводить до кращої 
якості самого процесу і поліпшення екологічної ситуації в цілому [1, с.10].

Екологічні оцінки є провідними процедурами, що застосовуються в Європі та 
в інших країнах світу, які дозволяють попередити 
негативний вплив на довкілля, забезпечити еколо-
гічну безпеку, раціональне використання природ-
них ресурсів, а також захистити права людини на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля в процесі 
прийняття рішень, що можуть мати значний вплив 
на довкілля. Екологічні оцінки забезпечують участь 
громадськості у прийнятті рішень щодо конкретних 
заходів, планів, програм та політик, що стосуються 
навколишнього середовища, та допомагають при-
йняти остаточне рішення відповідно до екологіч-
ного законодавства. Це допомагає враховувати дер-
жавні, громадські та приватні інтереси під час про-
цесу прийняття рішень та підтримувати баланс цих 
інтересів з навколишнім середовищем.

Екологічні оцінки забезпечують баланс між вигодами від конкретного рішен-
ня та потенційними ризиками чи втратами для довкілля від його реалізації, що в 
комплексі є передумовою сталого розвитку держави. Екологічні оцінки спрямо-
вані на збереження, захист та поліпшення якості навколишнього середовища, на 
захист здоров’я людини, на розумне та раціональне використання природних ре-
сурсів засновуючись на принципі обережності. Екологічні оцінки допомагають 
попередити видатки бюджету, які можуть знадобитися для усунення заподіяної 
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довкіллю шкоди, та їхніх наслідків, зумовлених здійсненням відповідної діяль-
ності або ж виконанням документа державного планування. Саме тому важли-
вим є здійснення моніторингу імплементації міжнародних вимог та стандартів 
екологічних оцінок. Зокрема, у ході моніторингу необхідно враховувати, як впро-

ваджуються в національне законодавство Конвенція 
Еспо, Оргуська конвенція, Директиви ЄС про оцінку 
впливу окремих державних і приватних проектів 
на навколишнє середовище5, Протокол про стра-
тегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку 
впливу на навколишнє середовище в транскордон-
ному контексті. Ця методологія розроблена з метою 
здійснення об’єктивного моніторингу стану впрова-
дження екологічних оцінок та виявлення причин, 
які гальмують процес впровадження [2, с.5].

Очевидною вигодою від моніторингу імплемен-
тації міжнародних норм про ЕО є те, що за допо-
могою даних процедур можна завчасно та прозоро 
виявити критичні питання, прогалини та можливі 
структурні рішення для них, у тому числі до закін-
чення строку імплементації відповідних вимог чи 

набрання чинності відповідних заходів з впровадження європейських норм, зо-
крема процедур СЕО та ОВД.

Краща імплементація підвищує дієвість ЕО, довіру населення до екологічного 
законодавства, а також створює рівні умови для економічних суб’єктів, які пра-
цюють на внутрішньому ринку. Більше того, чим більше норм буде впроваджено, 

тим результативнішою у подальшому 
буде імплементація нових екологічних 
стандартів у сфері охорони довкілля, 
зокрема у сфері застосування процедур 
ЕО.

У результаті моніторингу будуть вияв-
лені основні проблеми реалізації, які до-
поможуть залучити міжнародний досвід 
та допомогу у вирішенні подібних про-
блем впровадження. Крім того, напра-
цьовані результати дозволять правиль-
но використати наявне фінансування і 

зроблять досягнення уряду у впровадженні більш помітними для громадськості 
та всіх зацікавлених сторін.

Моніторинг також дозволить виявити ті виклики, з якими може стикнутися 
уряд у процесі впровадження та забезпечення ефективності нового екологіч-
ного законодавства. Дана методологія надасть можливість провести об’єктивну 
оцінку стану впровадження міжнародних вимог до екологічних процедур у наці-
ональному законодавстві, визначити прогалини та причини, що гальмують про-
цес імплементації [2, с.8].

Ефективність імплементації міжнародних вимог до екологічних оцінок у наці-
ональне законодавство залежить від багатьох факторів, серед яких якість націо-
нальних норм та процес їхнього прийняття і забезпечення механізмів їхнього ви-
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конання, наявність матеріальних, науково-технічних та експертних ресурсів для 
застосування процедур ЕО, а також дотримання вимог на кожному з етапів ЕО.
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Multi-material composite packages (MCP) contain different layers of materials 
(paper, plastic, film, foil, metallized or coated paper). For example Tetra Pak packages 
composed of paper (75% wt., provide stiffness), Aluminum (5% wt., prevents the 
penetration of air and light) and Polymer (20% wt., for making the packaging 
impermeable). In addition, in another type of packaging, main composition is 
Aluminum and polymers. These carefully engineered materials provide many of the 
properties that consumers and businesses love – adding durability, product safety, 
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extending product life – but their construction also makes it more difficult to recycle. 
Multi-materials can be beneficially reused through a waste to energy facility. Each 
component in this type of packaging film has their own function, for example Aluminum 

layer is effective barrier against moisture, air, UV light, etc.  In our study, we focus 
on the recovering materials from MCP, (such as, packages for chips, for chocolate, 
coffee packaging, candy wraps and packages for pharmaceutical blisters) by using 
chemical separation methods, for which there was chosen different organic solvent, 
alcohol, acids and bases, based on their characterization, also, the recycling process 
was carried out in different condition, for example: for organic solvent, temperature 
range was from 500C to 900C and for bases 900C, in case of alcohol and acids, it was 
room temperature. For every experiment time was approximately 15-60 minutes, and 
also in order to accelerate process mechanical steering was used. Chemical separation 
method was successful, and we were able to recovery materials, such as Aluminum in 
shape of powder and full foil, and different plastic polymers: Polyethylene, polyamide, 
polyvinylchloride, etc. in order to investigate chemical structure of polymers we used 
Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), for analyses of thermal stability 
were used Different Scanning Colorimetric (DSC). After investigation of recovered 
material, it was found that, the quality of these materials was good and suitable for the 
secondary production. Moreover, used separation liquid can be regenerated and used 
again. Also, it can be said that this method of separation is environmentally friendly 
and economically favorable. 

Keywords: Recycling,	Multi-material	composite	packages,	recovery	materials,	
Aluminum,	polymers.
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(SPARASSIDACEAE, POLYPORALES) МЕТОДОМ RE-SITU НА 

ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 
«ГУЦУЛЬЩИНА» 
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Рід Sparassis Fr. на території України представлений трьома видами: Sparassis 
laminosа Fr., Sparassis crispa (Wulfen) Fr., Sparassis nemecii Pilát & Veselý. Sparassis 
laminosa виявлений в екотопах Сходу. В Україні вид внесений до «Переліку видів, 
які перебувають у загрозливому стані та підлягають охороні». Це цінний їстів-
ний, декоративний і фітопатогенний гриб, викликає жовто-буру гниль коренів у 
основи стовбурів листяних порід, переважно дуба. Поодинокі плодові тіла дося-
гають до 60 см в діаметрі і маси до 9 кг, з’являються в серпні-вересні. S. laminosа 
включений до Червоної книги Білорусії (третя категорія), до Червоної книги ок-
ремих регіонів Російської федерації, до Червоного списку Республіки Польща (V 
статус).

Зважаючи на той факт, що гриб їстівний, вважається таким, що має медико- 
фармацевтичні потенції і рідко при цьому трапляється на території України, нами 
було прийнято рішення про вивчення особливостей росту культури Sparassis 
laminosa 2211 на композиціях різних рослинних субстратів та можливості засто-
сування оброслих міцелієм субстратів для відтворення гриба у природних умо-
вах за авторською методикою re-situ. Методика re-situ передбачає відтворення 
у декілька етапів: 1) виявлення у природі; 2) вилучення, після отримання від-
повідних дозволів, фрагмента плодового тіла гриба для внесення у чисту куль-
туру; 3) дослідження властивостей чистих культур макроміцетів; 4) досліджен-
ня субстратспецифічної динаміки росту міцелію з метою отримання посівного 
інокуляту; 5) винесення міцелію гриба у ділянки, з максимально наближеними 
еколого- трофічними вимогами для конкретного виду та винесення у ділянки, де 
гриб раніше траплявся, але в силу різних причин тепер не реєструється, або тра-
пляється не періодично; 6) моніторинг мікологічних відтворювальних ділянок.

Об’єкт дослідження – чиста культура S. laminosa 2211, отримана з Колекції 
грибів FCKU кафедри ботаніки ННЦ «Інститут біології» Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. Вона (№ 2211) також зберігається в 
Колекції культур шапинкових грибів (ІВК) Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодно-
го НАН України, яка є об’єктом національного надбання України. Культура вне-
сена до міжнародної бази даних Всесвітньої федерації колекцій культур – WFCC 
(http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/1152/т код доступу 1152. 
В результаті проведених досліджень встановлено особливості росту культури 
Sparassis laminosa 2211 на агаризованих живильних середовищах (картопля-
но-глюкозний агар, мальц-екстракт та сусло-агар) та композиціях рослинних 
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субстратів (15 варіантів комбінацій субстратів, що містили зерно і солому пше-
ниці, лушпиння соняшника, гарбуза, арахісу, тирсу хвойних, бамбукові палич-
ки, листя дуба). Визначено, що оптимальними для вирощування міцелію гриба є 
зерновмісні субстрати, повне обростання яких має місце на 10-20–у добу експе-
рименту. 

Виявлена можливість плодоношення виду в лабораторних умовах на субстра-
тах із бамбукових паличок, лушпинні соняшника та комбінації лушпиння со-
няшника/ тирса хвойних. Щоправда, сформовані плодові тіла були значно мен-
ших розмірів та ваги, ніж такі, що знаходять у природі. Причиною цього, на нашу 
думку, є відносно невелика вага використаних в експерименті субстратів, тому 
наступні дослідження будуть присвячені коригуванню їх ваги з метою отриман-
ня повноцінних плодових тіл грибної капусти.

Встановлена також можливість вирощувати Sparassis laminosa 2211 у природ-
них умовах. Щоправда, плодоношення гриба фіксували тільки в одній локації у 
місці винесення міцелію на комбінованому субстраті, що містив зерно пшениці/
стружку хвойних/лушпиння соняшника/солому пшениці у співвідношенні 8:2:1:1 
на мікологічній відтворювальній ділянці в межах с. Вербовець біля Quercus robus 
через чотири місяці після внесення. Сформовані плодові тіла мали ознаки, ти-
пові для виду, однак вирізнялися значно меншими розмірами. Характерно, що 
через рік мало місце повторне плодоношення. 

Виявлено, що для винесення у природу придатними є тільки ті субстрати, які 
повністю обростали міцелієм Sparassis laminosa. Використання субстратів, які не 
повністю обросли міцелієм супроводжувалося їх інфікуванням і ростом плодо-
вих тіл Schizophyllum commune у місці винесення у природу. 

Отже, методика re-situ – перспективний напрям мікологічних досліджень, 
який дозволяє здійснювати реінтродукцію рідкісних видів грибів у природних 
умовах і, таким чином, знизити імовірність їх зникнення із лиця Землі. Дотри-
мання послідовності етапів методики дозволить уникнути небажаної ситуації 
«екологічного вибуху», як це мало місце при введенні нетипових для певної міс-
цевості елементів флори і фауни на їх територію.

Ключові слова: види	грибів,	відтворення,	Sparassis	laminosа	Fr.,	Sparassis	
crispa	(Wulfen)	Fr.,	Sparassis	nemecii	Pilát	&	Veselý.

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

УДК 630*228.81

ПРАЛІСИ ТА КВАЗІПРАЛІСИ НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» – 
ПІДСУМКИ 5-РІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Погрібний О.О., кандидат	сільськогосподарських	наук.
Лосюк В.П., кандидат	сільськогосподарських	наук.

Національний	природний	парк	«Гуцульщина»	(м.Косів,	Україна)

Одним із найцінніших природних надбань нашої держави є Карпатські ліси. 
Збереження їхньої недоторканості та первозданності є обов’язком сьогодення 
перед майбутнім поколінням. Одним з найважливіших кроків в збереженні не-
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повторності природи Карпат на території України було визнання та внесення до 
світової спадщини ЮНЕСКО в 2007 році «Букові праліси Карпат», що знаходять-
ся на території Закарпатської області. 

Проте після оголошення букових пралісів Карпатського біосферного запо-
відники світовою спадщиною вітчизняні науковці та екологи були впевнені, що 
такі ліси збереглися і в інших куточках наших Карпат. Так розпочалася первин-
на інвентаризація пралісів та старовікових лісів на території Карпат. Спочатку 
вона мала виключно ентузіастський характер. В підтримку українській науковій 
спільноті виступили всесвітні та українські громадські організації. Так, в 2013 
році за підтримки Всесвітнього фонду дикої природи було розроблено практичні 
рекомендації для ідентифікації пралісів та старовікових лісів із покроковим їх 
визначенням. А в 2014 році за сприяння Франкфуртського  зоологічного товари-
ства та Українського товариства охорони птахів розпочався міжнародний проект 
«Збереження карпатських пралісів». До цього проекту долучився і Національ-
ний природний парк «Гуцульщина». 

Завдання НПП «Гуцульщина» на першому етапі полягало у визначенні об’є-
му робіт, щодо обстеження територій ДП «Кутське лісове господарство». На дру-
гому етапі науковцями парку проведено діагностику лісостанів згідно методики 
розробленої Всесвітнім фондом дикої природи. 

Праліси і старовікові ліси (квазіпраліси) – це лісові екосистеми, які виникли 
й розвивалися природним шляхом під впливом лише природних стихій та явищ 
і пройшли повний цикл розвитку без істотного втручання людини, а їх видова, 
вікова й просторова структури визначалися лише чинниками природного сере-
довища. Для ідентифікації пралісів та квазіпралісів є основні критерії, а саме: 

• наявність цілісного масиву лісу старше 120 років площею не менше 20 га 
без здійснення в них будь-яких лісогосподарських заходів з документальним під-
твердженням;

• наявність сухостійних дерев максимального віку не менше 3 дерев на 1 га в 
пралісах і 2 в квазіпралісах;

• наявність на всій території мертвої деревини всіх стадій розкладу; 
• відповідність породного (видового) складу деревостану до типу лісу; 
• наявність в єдиному масиві всіх фаз розвитку деревостану (від фази віднов-

лення до фази розпаду); 
• наявність достатньої кількості підросту головної породи;
• відсутність видимих слідів антропогенного впливу з підтвердженням архів-

них документів;
• наявність цілісності лісової підстилки та природність походження лісу. 
У цілому в 2014 році на обстеженій території в рамках проекту, котра була за-

пропонована для розширення НПП, на 1260,6 га виявлено 608,2 га старовікових 
деревостанів (квазіпралісів) та 398,3 га пралісів. Решта 284,1 га – господарські 
ліси. 

Наступні роки інвентаризація пралісів та квазіпралісів на території НПП 
«Гуцульщина» продовжилися. Дослідження здійснювалися на решті території, 
що не була взята до уваги проектом «Збереження карпатських пралісів». В ці-
лому станом на 2017 рік було виявлено 979 га квазіпралісів та 510,7 га пралісів. 
Детальний розподіл за землекористувачами наведений в табл. 1.

Таблиця	1.
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Розподіл ідентифікованих квазіпралісів та пралісів за 
землекористувачами на території НПП «Гуцульщина»

Лісництво, ПНДВ Квазіпраліс, га Праліс, га
НПП «Гуцульщина»

Шешорське 302,4 52,6
Косівське 24,3 37,8
Старокутське 0 22
Разом 326,7 112,4

ДП «Кутське лісове господарство»
Кутське 197,9 73,5 
Космацьке 292,1 295,4
Яблунівське 141,4 29,4
Березівське 20,9 0 
Разом 652,3 398,3
Загалом по парку 979,0 510,7

   
Отже, можна підпити підсумки, що під час інвентаризації виявлено 979 га ста-

ровікових лісів та 510,7 га пралісів на території Косівського району. Також слід 
наголосити, що за спостереження в наступні роки ця площа поступово зменшу-
валася оскільки ДП «Кутське лісове господарство» в деяких ділянках здійсню-
валися лісогосподарські заходи, цим самим пошкоджувалася недоторканність 
території.

Ключові слова: праліси,	 квазіпраліси,	 національний	 природний	 парк,	 ін-
вентиризація,	дослідження.

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

УДК 502.3+504.3

НАСТАНОВА З УПРАВЛІННЯ БАСЕЙНАМИ МАЛИХ РІЧОК – 
ПРИТОК РІЧКИ ДНІСТЕР

Проців Г.П. ,	громадська	організація	«Екологічний	клуб	«Край»»,	
координаційна	Рада	Міжнародної	екологічної	

асоціації	охоронців	Дністра	«Eco-Tiras»	(м.	Бережини,	Україна).

У вересні минулого року презентовано книгу «Настанова з управління басей-
нами малих річок – приток річки Дністер» [1]. Публікація підготовлена Націо-
нальним екологічним центром України та Екологічним клубом «Край» (м. Бе-
режани, Тернопільська обл.) у співпраці з Міжнародною екологічною асоціацією 
хранителів ріки Дністер «Eco-TIRAS». Видання вміщує відомості щодо сучасної 
ситуації у сфері управління річками в Україні, зокрема, малими річками у ба-
сейні річки Дністер. Розглядаються особливості малих річок, гідрографічного та 
водогосподарського районування, засади інтегрованого управління водними ре-
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сурсами за басейновим принципом, законодавчі засади управління в басейнах 
малих річок, діяльність органів басейнового управління, діяльність щодо планів 
управління річковими басейнами, питання участі заінтересованих сторін та кра-
щих практик управління, з метою досягнення доброго стану вод, згідно з вимо-
гами Водної рамкової директиви Європейського Союзу.

У 2014 році Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС. Це дає країні як нові 
величезні можливості, так і пропонує нові 
стандарти та складні і довготривалі виклики 
щодо довкілля, які пропонують виведення пи-
тань управління водними ресурсами в Украї-
ні на якісно новий рівень. Зокрема, у Додатку 
ХХХ до Угоди виділені такі сектори: 

1. Управління довкіллям та інтеграція еко-
логічної політики у інші галузеві політики; 

2. Якість атмосферного повітря; 
3. Управління відходами та ресурсами; 
4. Якість води та управління водними ресур-

сами, включаючи морське середовище; 
5. Охорона природи; 
6. Промислове забруднення та техногенні 

загрози; 
7. Зміна клімату та захист озонового шару; 
8. Генетично модифіковані організми. 
Як бачимо, сім з восьми секторів пов’язані, 

безпосередньо або дотично, зі сферою управ-
ління водними ресурсами. 

Наразі, основним зобов’язанням України, щодо водних ресурсів, є дотриман-
ня вимог шести водних директив ЄС, головна з яких – Директива 2000/60/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради Європи Про встановлення рамок діяльності 
Співтовариства в галузі водної політики від 23 жовтня 2000 року (Водна рамкова 
директива). Головна ціль – досягнення, як мінімум, доброго стану вод. Головним 
механізмом досягнення такого стану має стати ІУВР за басейновим принципом. 

Починаючи з 2014 року в Україні тривають комплексні реформи у сфері управ-
ління водними ресурсами. Ця настанова висвітлює сучасний стан реформ, дея-
кий практичний досвід, а також перспективи. 

Настанова складається з чотирьох основних розділів. 
У першому розділі коротко описано поняття малих річок, гідрографічного ба-

сейну, водного циклу, описано деякі сучасні визначення, згідно Водного кодек-
су України (ВКУ). Більшість визначень відповідають європейським критеріям та 
положенням ВРД ЄС і закріплені у останній редакції ВКУ. Також висвітлено пи-
тання водокористування у басейнах малих річок (використання поверхневих та 
підземних вод), негативних антропогенних впливів на екосистеми малих річок 
(зокрема–зарегулювання). Частину розділу присвячено проблемі інвентаризації 
та типізації малих річок, питанням належного державного моніторингу вод, опи-
сані особливості гідрографічного та водогосподарського районування в Україні, 
зокрема, в басейні річки Дністер. Описано також механізм розроблення водогос-
подарських балансів, надання дозволів на спеціальне водокористування, деякі 
відмінності у трактуваннях різних типів (категорій) водних об’єктів за національ-
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ними і європейськими документами. 
Наприкінці розділу висвітлюється філософія ІУВР як основи управління на 

водозборах річок, а також вимоги до нього, відмінності традиційного управління 
водними ресурсами від інтегрованого, принципи взаємодії заінтересованих сто-
рін в процесах ІУВР, роль в ІУВР ОГС басейну. 

Другий розділ присвячено сучасним засадам діяльності органів басейнового 
управління – БУВР, басейнових рад, Дністровської басейнової комісії. У другій 
частині розділу перелічено основні нормативно-правові акти (НПА), які регулю-
ють відносини у сфері поводження з водними ресурсами в Україні, зокрема, у 
частині євроінтеграційних зобов’язань, а також, на національному та місцевому 
рівнях. Розглянуто питання стратегічного планування та системи фінансового 
забезпечення заходів. Окремо висвітлено проблематику стратегічної екологічної 
оцінки (СЕО) та оцінки впливу на довкілля (ОВД). 

Третій розділ є довідковим для місцевих органів влади, органів місцевого са-
моврядування та органів територіальних громад. Тут перелічені їх основні пра-
ва та обов’язки щодо управління водними ресурсами на місцевому (локальному) 
рівні, описано існуюче інформаційне поле. 

Четвертий розділ присвячено досвіду застосування кращих практик захисту та 
відновлення малих річок в Україні. У підсумку надаються висновки та рекомен-
дації.

Ця Настанова підготовлена та опублікована в рамках Проекту здійснювано-
го Незалежним інститутом досліджень проблем довкілля (м. Берлін, Німеччи-
на) у партнерстві з Міжнародною асоціацією хранителів річки Дністер Еco-Тiras. 
Проект профінансований Програмою технічної допомоги та сприяння у справах 
збереження довкілля Федерального міністерства довкілля Німеччини для кра-
їн Центральної та Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, та іншим кра-
їнам-сусідам Європейського Союзу, під наглядом Агентства з питань довкілля 
Німеччини (UBA).

Настанова (методологічний посібник) розрахований на тих, хто глибоко ціка-
виться принципами, правилами та методами управління водними ресурсами на 
локальному рівні, національним досвідом та практиками управління басейнами 
річок (гідрографічний басейн річки, суббасейни та водогосподарські ділянки, а 
також асоційовані з ними поверхневі та підземні води). Настанова, у першу чер-
гу, рекомендована для управлінців різних рівнів (особливо, для місцевих органів 
влади та органів місцевого самоврядування), органів територіальних громад, во-
докористувачів, членів басейнових рад, неурядових організацій та ін. Основну 
увагу в цій публікації зосереджено на нових принципах та правилах управління 
водними ресурсами в Україні, які продиктовані сучасними євроінтеграційними 
процесами. 

Список використаних джерел:
1.	Мельничук	В.	П.,	Проців	Г.	П.	Настанова	з	управління	басейнами	малих	

річок	–	приток	річки	Дністер:	методологічний	посібник.	Львів:	Сполом,	2019.	
166	с.
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РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКУ 

Савчук Б.Б.,	молодший	науковий	співробітник.
Карпатський	національний	природний	парк	(м.	Яремче,	Україна)

Ґрунтовий покрив Карпатського НПП сформувався в умовах типових для гір-
ської частини Карпат. Розвиток ґрунтоутворюючого процесу проходить тут під 
впливом складного гірського рельєфу, тобто в різних кліматичних умовах на різ-
номанітних за своїми фізичними та хімічними властивостями в геологічних суб-
стратах.

Для горизонтальної структури ґрунтового покриву корінних схилів на тери-
торії парку, як і для Українських Карпат взагалі, і особливо для їх північно-схід-
ного макросхилу, характерні поздовжні смуги певних типів і підтипів ґрунтів, 
які проходять згідно з карпатським простяганням, тобто з північного заходу на 
південний схід, ритмічне кількаразове чергування смуг і локалітетів однакових 
ґрунтів у напрямку з північного сходу на південний захід. Ця картина ускладню-
ється осередками торф’янисто-глейових та інших гідроморфних ґрунтів на низь-
ких річкових терасах.Вплив рельєфу на характер ґрунтів полягає в тому, що при 
однакових умовах при переході від акумулятивних місцеположень до автоном-
них полегшується гранулометричний склад і зменшується потужність ґрунтів, 
зростає їх кислотність, зменшуються ємкість і насиченість СК основами. Але по-
ложення ділянок у рельєфі само по собі не нівелює впливу геологічних субстра-
тів на ґрунтоутворення. Тому в однакових топографічних позиціях ми знаходимо 
найрізноманітніші за тими чи іншими ознаками ґрунти: найбагатші — на дуже 
вапнистих ґрунтоутворювальних породах, мезотрофні — на слабовапнистих по-
родах, найбідніші — на практично невапнистих кварцевих пісковиках.

Істотне значення на формування ґрунтів має рослинний покрив та господар-
ська діяльність людини. Зміна кліматичних факторів (особливо температура і 
вологість) зі збільшенням висоти над рівнем моря визначають інтенсивність на-
копичення в ґрунтовому профілі органіки (гумусу) та ступінь її розкладання. При 
цьому спостерігається певна закономірність у поширенні типів ґрунтів по висот-
них поясах. Так у помірній термічній зоні формуються переважно світло-бурі 
гірсько-лесові ґрунти, у прохолодній – бурі, у помірно холодній – темно-бурі, у 
холодній – гірсько-лугові. Зі збільшенням висоти над рівнем моря потужність 
гумусового горизонту помітно збільшується, зростає інтенсивність бурого від-
тінку, лісова підстилка та інший рослинний відпади розкладаються усе гірше 
і у кінцевому результаті, на більших висотах відбувається певна оторфованість 
гумусового горизонту і підстилки. Територіально у парку панують гірсько-лісо-
ві бурі ґрунти (буроземи), які сформувалися на елювіо-делювії осадових порід з 
помітною участю аргілітів і поширені під буковими, ялицевими, монодомінант-
ними та мішаними верхньогірськими смерековими лісами, а також під деякими 
типами мішаних нижньогірських смеречників з участю бука, під зеленовільхо-
вим і частково під гірськососновим криволіссям. Морфологічно цей тип ґрунту 
характеризується нечітким розчленуванням на генетичні горизонти та бурим 
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забарвленням профілю від комплексних залізисто-мулово-гумусових сполук з 
відтінками від жовто-бурого (палевого) до іржаво- й чорно-бурого.

Найбільш істотний вплив на деякі характерні риси ґрунтового покриву (по-
тужність профілю, механічний склад, скелетність, хімічний склад та ін.) здійс-
нює характер підстилаючих гірських порід, представлених на території парку 
різними за літолого-петрографічними особливостями геологічними свитами.

Регіональні відмінності природних умов на території Карпатського НПП обу-
мовили переважання тут чотирьох типів ґрунтів: гірничо-лугових (7%), гірни-
чо-підзолистих (8%), бурих гірничо-лісових (79%) і дернових (4%). Бурі гірни-
чо-лісові ґрунти поділяються на наступні підтипи : темно-бурі (12%), бурі (26%), 
світло-бурі (26%) і дерново-буроземні (15%). Крім того, близько 1 відсотка площі, 
зайняті виходами корінних порід. Решту території (1%) займають води. У ціло-
му, за потужністю профілю, механічним складом, наявністю ерозійних і глеєвих 
процесів, ґрунтоутворюючих порід усі ґрунти парку об’єднано в 45 різновидів, 
які крім того, відрізняються за особливостями скелетності профілю.

Ключові слова: умови	формування	ґрунтового	покриву,	Карпатський	на-
ціональний	природний	парк.
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ГЕНДЕРНО НЕЙТРАЛЬНА МОДА В ДИТЯЧОМУ ОДЯЗІ 

Смєлік А. С.,	магістрант.
Якимчук О. В.,	кандидат	технічних	наук.

Херсонський	національний	технічний	університет	(м.	Херсон,	Україна)

В останні роки дизайнери все частіше розглядають розвиток безстатевою одя-
гу. Завдяки цьому одяг стає своєрідним інструментом, який дозволяє виходити за 
рамки дозволеного суспільством канону. Гендерна нейтральність стає все більш 
прийнятною, з цієї причини у дівчаток та хлопчиків все частіше з’являються в 
гардеробі речі протилежної статі. 

Звертаючись до історичних витоків, можна відстежити, що, починаючи від но-
вонароджених і до семи років, одяг не виявляв ознак статі. Під час дорослішання 
дитячий одяг змінюється за певними правилами, які чітко диференціюють чо-
ловіче та жіноче вбрання. Такі вимоги були частиною гендерного стереотипу ви-
ховання дітей до ХХ століття. Поступово жіночі маркери одягу, такі як спідниці, 
рюші, банти стали неприйнятними в одязі для хлопців, на відміну від минулих 
століть. В той же час, у дівчачий одяг вводилися штани, сорочки та комбінезони, 
що були раніше характерними тільки для гардеробу хлопців. 

Історія формування чоловічого та жіночого гардеробу має докази того, як 
гендерні компоненти в одязі проявлялися на різних етапах, справляли великий 
вплив на розвиток форми, пропорцій та елементів костюма в залежності від релі-
гійних та культурних поглядів, а також статусу чоловіка та жінки в соціумі.
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Так склалося, що гендерний стереотип носіння певних фасонів одягу, їх кольо-
рове забарвлення  і до сьогодні створює певні обмеження у проектуванні дитячих 
речей. Заборона дівчатам носити штани давно вже минула, але  все-таки лиша-
ються  певні обмеження у релігійних установах.

Яскравим прикладом гендерного розмежування одягу для дітей стало присво-
єння рожевого кольору дівчачій статі, а хлопчикам – блакитного.  При цьому є 
деяка парадоксальність ситуації, оскільки дівчатка можуть носити одяг забарв-
лений як в рожевий так і в блакитний колір, тоді як для хлопчиків рожевий колір 
залишається непритаманним. Фасони одягу, їх оформлення та декоративні еле-
менти також відіграють важливу роль в гендерному поділі речей.

Відносно нещодавно грань між традиційним чоловічим та жіночим одягом 
поступово почала розмиватися на тлі мінливості культурного середовища. Мод-
ні дизайнери об’єднують чоловічі та жіночі колекції, що дозволяють випускати 
більше унісекс-моделей. Аналогічна тенденція  характерна і для дитячої моді. 
Дизайнери проектують фасони та пропонують кольорове забарвлення виробів, 
опираючись на нейтральну гендерну позицію. Також  подібна рівність стосується 
навіть принтів, нанесених на вироби.

Як показують інформаційні джерела стосовно гендерно-нейтрального гарде-
робу, у дівчат значно більше свободи вибору одягу. Практично кожен елемент 
чоловічого гардеробу можна вписати в жіночий, тоді  як не всі хлопчики можуть 
носити сукні чи спідниці.

Сучасні батьки в переважній більшості випадків при виборі дитячого одягу 
віддають перевагу утилітарній функції. Тому гендерно-нейтральна мода широко 
представлена саме в дитячому сегменті.  

Ключові слова: гендерно-нейтральна	мода,	дитячий	одяг,	дизайн	виробів,	
гардероб.
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ТРАДИЦІЙНО-ПОБУТОВА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ:
КОРОТКИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Тітаренко О.В., аспірант
Близнюк М.М., доктор	педагогічних	наук.

	Полтавський	національний	педагогічний	університет	
імені	В.Г.	Короленка	(м.	Полтава,	Україна).

Український народ має багату традиційно-побутову культуру, величезний 
скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З прадав-
ніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони 
закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них – світовідчуття 
та світосприймання нашого народу. У них пояснюються та обґрунтовуються вза-
ємини між людьми, цінність духовної культури окремої людини і народу взагалі.
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Побутова культура – це передумова людської життєдіяльності, організація 
та інституалізація взаємовідносин між людьми, буття людини в просторі і часі. 
Побутова культура – це світ звичайного, щоденного, повсякденного, буденного 
життя людини, з якого формуються світогляд, цінності, ментальність, ставлення 
до світу. Побутова культура – це потреби, смаки та інтереси людей. Термін по-
няття «побутова культура» тісно пов’язана з поняттям «побут». Визначаючи ос-
таннє, більшість дослідників також вкладають у його зміст сферу повсякденного 
життя, що розглядається відокремлено від професійної, виробничої, офіційної 
діяльності людей. «Побут – це звичайний потік життя в його реально практич-
них формах; побут – це речі, що оточують нас, наші звички і щоденна поведінка. 
Побут оточує нас як повітря, і як повітря, ми помічаємо його тільки тоді, коли 
його бракує або коли він псується...» [1]. 

Традиційна (народна) побутова культура – культура, що сформувалась в ос-
новному до першої пол. ХІХ ст., і в силу багатьох причин стала основою фор-
мування української національної культури пізніших часів, характеризувалася 
тісним взаємозв’язком і взаємопроникненням природної, виробничої і духовної 
сфер. 

Наукове осмислення традиційно-побутової культури, розпочате у другій поло-
вині ХІХ ст., досягло значних результатів у працях О. Потебні, М. Драгоманова, 
П. Єфименка, В. Гнатюка, М. Сумцова, М. Грушевського, Ф. Вовка та ін. Об’єк-
тивні наукові дослідження традиційно-побутової культури, зокрема календар-
ної обрядовості, тривали в діаспорі. Там у 60-ті роки ХХ ст. були опубліковані 
праці  С. Килимника «Український рік у народних звичаях в історичному освіт-
ленні», О. Воропая «Звичаї нашого народу» та ін., перевидані в Україні лише у 
пострадянський час. Праця О. Воропая певною мірою перегукується з працею 
М. Максимовича «Дні та місяці українського селянина»: обидва дослідники про-
стежили, як природа, специфіка довкілля відбилися в календарній обрядовості 
народу. На думку М. Шевченко [2], це пояснюється і тим, що О. Воропай, як і 
М. Максимович, був природознавцем. Модус взаємодії з довкіллям визначається 
специфікою довкілля і вияв-ляється у віруваннях, способі мислення, характер-
них особливостях господарської, духовної і матеріальної культури народу.

Емпіричний матеріал, зібраний українськими етнографами і фольклористами 
ХІХ сторіччя набув глибокого наукового осмислення у народознавчих працях 
О. Потебні, М. Сумцова, М. Грушевського, Ф. Вовка. Так, аналізуючи структу-
ру обрядової культури і найдавніших форм фольклору у першому томі «Історії 
української літератури», М. Грушевський доводить, що вони є породженням ре-
альних зв’язків людини з природою Подніпров’я і Подністров’я. Досі є актуаль-
ною сформульована у цій праці вченого концепція річної обрядовості як єдиної 
релігійної системи українців. Її використовує, як засадничу, сучасний дослідник 
О. Курочкін у своїй докторській дисертації «Українські новорічні традиції (про-
блеми реконструкції ритуалу й світогляду)». Важливим кроком в осмисленні 
традиційних вірувань українців стала праця «Етнографічні особливості україн-
ського народу» Ф. Вовка, який наголошував, що народні вірування «тримаються 
дуже вперто», однак з часом трансформуються, легко вбираючи в себе нові, у 
тому числі й напливові елементи [2]. 

Дуже тісно народна творчість пов’язана із звичаями, що являють собою зако-
ни, якими українці керувались щоденно. Як і рідна мова, звичаї об’єднують лю-
дей в один народ. Того, хто забуває звичаї, карають Бог і люди, а, за українським 
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повір’ям, у батьків, що не дотримуються звичаїв, народжуються діти, які стають 
вовкулаками [3].

Дохристиянські звичаї гармонійно переплелися з релігійними, утворивши 
обряди, які ми маємо на сьогодні: колись Різдво припадало на свято зимового 
повороту сонця, вісника врожаю та щастя, про що й співається у колядках. У них 
переплелися мотиви хліборобські, військові, казково-фантастичні, весільні та бі-
блійно-релігійні. Обряди охоплюють все життя людини від народження до смер-
ті (пологи, запросини баби-повитухи, відвідини новонародженого та породіллі, 
хрестини, дівування, заручини, весілля, поховання); всі сфери людської діяльно-
сті та сільського господарства (заклик весни, веснянки, перша борозна, зажинки, 
жнива, обжинки, Спас).

Говорячи про сімейні звичаї українців, слід згадати про приймацтво, яке було 
традиційним явищем сімейних відносин та полягало у переході чоловіка до бать-
ків дружини, якщо в цьому була необхідність. За приймаків також вважались по-
синовлені сироти.

Багатющий скарб звичаїв нашого народу ми отримали в спадок і мусимо збе-
регти його та, нічого не втративши, передати нашим дітям, щоб не перервався 
зв’язок поколінь, щоб зберегти генетичну пам’ять нашого народу. Тому найкра-
щим шляхом для нас є залишатись унікальними і брати від інших культур тільки 
те, що не суперечить нам і нашій ментальності. 
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Microplastics are widespread and ubiquitous in environment, their occurrence 
have been reported in marine, fresh water, atmosphere, soil, wastewater, biota and 
biological after-treatment product. However, recent studies on microplastic findings 

are still mainly focused 
on aquatic systems, while 
little is known about mi-
croplastic in terrestrial 
ecosystems. Over the last 
decade, several methods 
have been applied to sep-
arate and identify micro-
plastics.  In this work crit-
ically review the methods 
currently used for sepa-
ration and identification 
of microplastics is pre-
sented. The advantages 
and limitations of each 
method were compared 

to indicate the best methods for microplastic analysis. Density separation is recog-
nize as a best separation method. Authors also presented possible solvents for density 
separation. Environmental samples often contain biological material. While inorganic 
materials can be separated from microplastics using density separation, the organic 
fraction impedes the ability to conduct reliable analyses. This work review an applied 
techniques for removing organic material from environmental matrices such as oxida-
tion using hydrogen peroxide (H2O2), Fenton‘s reagent or alkaline digests. Work also 
contain description of visual identification, FTIR and Raman spectroscopy, thermal 
analysis as common methods used for microplastic identification. FTIR imaging with a 
focal plane array detector is recognised as the most promising analytical techniques for 
the identification and quantification of microplastics. This technique allows the rapid 
scanning of extended surfaces (filter with microplastics) for material composition at 
very fine spatial resolution. For further data processing and automatically detection of 
particles on the scanned surface new software called MPhunter is suggested to used.

Keywords: microplastic,	density	separation,	FTIR	imaging.
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УДК 911.2:556 

ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ Р. ПІВДЕННИЙ БУГ  
ЯК ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО-ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Шулякова М.Г.,	магістрант.
Київський	національний	університет	імені	Т.Г.	Шевченка	(м.	Київ,	Україна).

Південний Буг – найбільша річка, яка тече виключно територією України. 
Згідно з Національною доповіддю про якість питної води та стан питного водо-
постачання в Україні, екологічний стан річки Південний Буг значно погіршив-
ся внаслідок інтенсивного зростання антропогенного впливу: знизилась якість 
води та збільшився вміст канцерогенів, нітратів, радіонуклідів, твердих відходів 
тощо. Відбувається поступове знищення водної екосистеми, порушення взаємо-
зв’язків між її компонентами [1]. 

Мета дослідження – оцінити якість поверхневих вод басейну р.Південний Буг 
на основі індексу забруднення води (ІЗВ) та виявити потенційнні еколого-небез-
печні водні ділянки. ІЗВ розраховували за формулою [2]:

	ІЗВ=∑(С/ГДК)⁄n,
де ГДК – гранично допустима концентрація (значення) показника; С – фак-

тична концентрація (значення) показника; n – кількість показників.

Рис.	1	Якість	вод	на	окремих	ділянках	басейну	р.	Південний	Буг

Зазвичай, для визначення середньо-зваженого ІЗВ кількість показників має 
бути не менше чотирьох. В даному дослідженні число показників було розшире-
не до семи. Ми брали до уваги значення біологічного споживання кисню (БСК5), 
розчиненого кисню, сульфат-іонів, хлорид-іонів, та групи азот-вмістких іонів 
амонію, нітратів та  нітритів. Вихідними даними слугували гідрохімічні показни-



ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ І ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ

60

ки річкових вод за 2018 рік оприлюднені Державним агентством водних ресурсів 
України [3].

Результати дозволили дати  кількісну оцінку антропогенного впливу на дослі-
джуваних ділянках водного басейну (рис.1):

• в дев’ятьох пунктах спостереження, воду можна віднести до ІІ класу якості 
(чиста) – на картосхемі позначені зеленим кольором. Води xapaктepизуються 
певними змінами порівняно з природними, одначе ці зміни не порушують еко-
логічної рівноваги водної системи;

• в чотирьох пунктах виявлені помірно брудні, води – віднесені до ІІІ класу 
якості. Ці ділянки знаходяться під значним антропогенним впливом, рівень яко-
го близький до межі стійкості екосистем. Вони знаходяться в межах Миколаїв-
ської обл. (пункти спостереження на р. Інгул та в межах м. Миколаїв);

• в пункті спостережень смт. Меджибіж якість вод віднесена  до V класу (бруд-
на);

• в пункті  с. Копистин, нижче за течією  від м. Хмельницький вода віднесена 
до VІ класу (дуже брудна). Забруднені ділянки вод V-VI класів якості характери-
зуються порушеними екологічними параметрами, їх екологічний стан оцінюєть-
ся нами як екологічний регрес.

В результаті дослідження одержані кількісні характеристики стану якості при-
родних вод на досліджуваних ділянках. Показано, що використання невідповід-
ної якості води для господарсько-питних потреб загрожує веденню сільського 
господарства та впливає на поширення захворювань, що передаються водним 
шляхом.

Щоб зберегти басейн Південного Бугу як джерела господарсько-питного во-
допостачання, басейновій раді необхідно вдосконалити впровадження сталого 
управління водними ресурсами.

Першочерговим завданням є врегулювання сільськогосподарської діяльності 
в межах басейну та контролю за діяльністю найбільших забруднювачів вод. Ком-
петентний орган – Басейнове управління водними ресурсами (БУВР) р.Півден-
ний Буг має функціонувати відповідно до вимог ВРД ЄС. Важливо вдосконалити 
фінансові механізми управління – застосовувати високі штрафні санкції забруд-
нювачам. 
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ПІСЛЯМОВА

Впродовж 12-16 лютого на теренах Івано-Франківської і Чернівецької облас-
ті проходила Зимова сесія Міжнародної Карпатської Школи під назвою «Освіта 
для сталого розвитку – ефективне співробітництво на місцевому рівні».

Історія розвитку і втілення ідеї щодо організації Школи датується 2011 роком і 
наразі це традиційний захід з кількох щорічних сесій. Сьогодні Міжнародна Кар-
патська Школа – це багатовекторна громадська платформа неформальної осві-
ти, яка за задумом організаторів покликана: згуртовувати представників освітніх 
установ-просвітницької та мистецької сфери, майстрів, учених і науковців, гро-
мадських діячів і просто активних, ініціативних, креативних людей, які не байду-
жі до проблем сучасності та переймаються розвитком регіону й України. 

На думку учасників, школа дозволила показати ефективність міждисциплі-
нарних зв’язків для висвітлення проблемних питань сталого розвитку гірських 
районів. Обговорення гострих питань на круглих столах показали шляхи по-
кращення співпраці місцевих громад з місцевою владою та бізнесом. Учасники 
ознайомились із кращими вітчизняними і зарубіжними практиками співпраці 
зацікавлених сторін, принципами управління природними ресурсами, їх віднов-
лення та сталого збереження. Учасники дізналися, як екологічні активісти та їх 
активна громадська позиція допомагають досягти успіху в питаннях енергозбе-
реження, ощадного використання водних та земельних ресурсів, що є актуаль-
ним в умовах мінливості клімату. 

Організатори школи вважають, що за нових геополітичних умов та реформ, 
проголошених урядом України, існує необхідність усвідомлення нових перспек-
тив щодо сталого розвитку Карпатського регіону та підсилення міжнародної еко-
логічної співпраці на рівні територіальних громад. Відповідно, Карпатська шко-
ла потребує подальшого налагодження багатостороннього співробітництва та 
розширення числа партнерських установ. Необхідно популяризувати й підтри-
мувати українське народне мистецтво, культурні традиції регіону; заохочувати 
молодь до продовження цих споконвічних традицій; піклуватися за збереження 
природи, її краси, чистоти, ресурсів; вдосконалювати культурне і просвітницьке 
середовище.

У планах модернізації освітніх заходів школи бачимо необхідність вдоско-
налення міждисциплінарних освітніх програм у школах і ліцеях, залучення до 
співпраці студентів університетів. Наступним кроком має бути впровадження на-
скрізної освіти для сталого розвитку серед управлінців і бізнесменів, покращан-
ня обізнаності громад щодо стану довкілля та заохочення активістів до професій-
ного навчання. Аналіз поглядів учасників показав, що третя місія університетів 
і корпоративна відповідальність працівників закладів вищої освіти мають бути 
дієвими інструментами для сприяння неформальної та інклюзивної освіти, ви-
явлення її соціальної ролі у суспільстві. 

Засновники Школи відзначають позитивну динаміку збільшення кількості 
учасників заходів і долучення партнерських організацій, розширення географії 
регіонів України і зарубіжних країн, представниками яких вони є. 

Оргкомітет
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CONCLUSION

The program of the International Carpathian School allowed showing the effective-
ness of interdisciplinary connections to cover problematic issues of sustainable de-
velopment of mountain areas and to acquaint students with the principles of natural 
resources management for its restoration and sustainable conservation. Participants 
learned how environmental activists and their dynamic public position help to con-
serve parks, save energy, water and land in the face of climate variability.

The Carpathian school needs the further establishment of multilateral cooperation 
and partnership. Topics of climate change, water famine, waste management, pres-
ervation of Hutsul cultural traditions, development of international tourism should 
traditionally remain among the scientific directions. 

In the plans of modernization of Carpathian School the steering committee sees the 
need to improve educational activities at the primary schools, and university students, 
cross-cutting ESD, improve public awareness and encourage vocational training. Its 
main actors should be representatives of natural and social science, local governments, 
practitioners the private sector, non-governmental environmental organizations, local 
communities, the media and international organizations.

See you at the Carpathian School 2021!
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ЗЗимова сесія міжнародної Карпатської школиимова сесія міжнародної Карпатської школи вдало вдало 
поєднала розгляд екологічних питань місцевого та регіо-поєднала розгляд екологічних питань місцевого та регіо-

нального рівня на основі ефективного співробітництва із розвит-нального рівня на основі ефективного співробітництва із розвит-
ком народної культури, яка свідчить про стан розвитку нашого ет-ком народної культури, яка свідчить про стан розвитку нашого ет-
носу. Адже всі питання людського життя залежать від душевного носу. Адже всі питання людського життя залежать від душевного 
стану, і відповідно екологія природи насправді залежна від чисто-стану, і відповідно екологія природи насправді залежна від чисто-
ти нашої душі.ти нашої душі.

Про це свідчать красиві маки, жовте колосся, полум’яна кали-Про це свідчать красиві маки, жовте колосся, полум’яна кали-
на, стилізований тризуб вишиті на полотнах - проєктах етногурту на, стилізований тризуб вишиті на полотнах - проєктах етногурту 
«Чорнобривці» Хитцівської школи І-ІІ ступеня  з Гадяччини Пол-«Чорнобривці» Хитцівської школи І-ІІ ступеня  з Гадяччини Пол-
тавської області. Неповторність, чарівність краси «краю лагідно-тавської області. Неповторність, чарівність краси «краю лагідно-
го» як називала його Олена Пчілка у своїх спогадах, місцеві виши-го» як називала його Олена Пчілка у своїх спогадах, місцеві виши-
вальниці трьох поколінь: бабусі, мами, дівчата-школярки уміло вальниці трьох поколінь: бабусі, мами, дівчата-школярки уміло 
відтворили своїми руками на полотні.відтворили своїми руками на полотні.

Ми раді були взяти участь у роботі зимової сесії Карпатської Ми раді були взяти участь у роботі зимової сесії Карпатської 
школи. Початкова невпевненість та побоювання швидко розві-школи. Початкова невпевненість та побоювання швидко розві-
ялись від спілкування з науковцями під час роботи чергової сесії ялись від спілкування з науковцями під час роботи чергової сесії 
«Культурні та естетичні аспекти сталого розвитку» на базі Музею «Культурні та естетичні аспекти сталого розвитку» на базі Музею 
народної творчості імені Михайла Струтинського. Увага, з якою народної творчості імені Михайла Струтинського. Увага, з якою 
присутні сприймали наші проєкти, бурхливі оплески, посмішки, присутні сприймали наші проєкти, бурхливі оплески, посмішки, 
увага, навіть співучасть у ході презентації надавала нам впевнено-увага, навіть співучасть у ході презентації надавала нам впевнено-
сті. Особливо, це спільне пісенне виконання «Боже великий єди-сті. Особливо, це спільне пісенне виконання «Боже великий єди-
ний», відвідини резиденції Святого Миколая та освячення стрітен-ний», відвідини резиденції Святого Миколая та освячення стрітен-
ських свічок й наших робіт, які виконані з Божого дарунку-таланту.ських свічок й наших робіт, які виконані з Божого дарунку-таланту.

Увага учасників і гостей Школи доповнювались завороженою Увага учасників і гостей Школи доповнювались завороженою 
красою місцевих краєвидів. Нам люб’язно проводили екскурсії, красою місцевих краєвидів. Нам люб’язно проводили екскурсії, 
демонструючи неповторність місцевих керамічних виробів, народ-демонструючи неповторність місцевих керамічних виробів, народ-
ного костюму Гуцульщини, інших культурних цінностей. це було ного костюму Гуцульщини, інших культурних цінностей. це було 
дуже цікаво і корисно. Карпатський край - це справжній храм ма-дуже цікаво і корисно. Карпатський край - це справжній храм ма-
теріальної і духовної культури України!теріальної і духовної культури України!

Міжнародна Карпатська Школа – це тепла, привітна й добро-Міжнародна Карпатська Школа – це тепла, привітна й добро-
зичлива, людяна, відкрита атмосфера, яку створюють люди – учас-зичлива, людяна, відкрита атмосфера, яку створюють люди – учас-
ники і, в передусім, організатори заходу, спільно з національними ники і, в передусім, організатори заходу, спільно з національними 
та регіональними організаціями й установами. та регіональними організаціями й установами. 

Хочеться в своїй роботі продовжити спілкування в галузі обмі-Хочеться в своїй роботі продовжити спілкування в галузі обмі-
ну культурних цінностей між різними регіонами нашої неосяжної ну культурних цінностей між різними регіонами нашої неосяжної 
країни. Переконуєшся в тому, що ми єдині - хоча і різні! Малень-країни. Переконуєшся в тому, що ми єдині - хоча і різні! Малень-
ка наша шкільна родина була зігріта увагою, повагою і визнанням ка наша шкільна родина була зігріта увагою, повагою і визнанням 
важливості нашої роботи. Величезне спасибі організаторам шко-важливості нашої роботи. Величезне спасибі організаторам шко-
ли, що зібрали нас всіх разом і подарували нам тиждень спілкуван-ли, що зібрали нас всіх разом і подарували нам тиждень спілкуван-
ня, навчання і знайомства з вашим прекрасним регіоном! ня, навчання і знайомства з вашим прекрасним регіоном! 

Людмила Зубко, Полтавська областьЛюдмила Зубко, Полтавська область,,
керівник	етногурту	«Чорнобривці»,	учасниця	Школи.керівник	етногурту	«Чорнобривці»,	учасниця	Школи.


