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ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Соціологічне дослідження з питань неформальної екологічної освіти та  компетентності 

населення з екологічних питань здійснюється в рамках проекту «Карпатські лісові школи – 

пілотне співробітництво для збереження природи та екологічної освіти», що виконується 

Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини за співфінансування ЄС в рамках Програми 

прикордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2014-2020 роки. 

Партнерами проекту в Україні є Відділ регіонального розвитку та будівництва Долинської 

районної державної адміністрації та Вигодська селищна рада Долинського району Івано-

Франківської області, а в Румунії – Адміністрація Марамуреського гірського природного 

парку. Проект триватиме до жовтня 2021 року, а територія його реалізації охоплює Івано-

Франківську область України та повіт Марамуреш Румунії. 

При плануванні проекту, транскордонна команда виходила з того, що будучи одними 

із основних ареалів дикої природи в Європі, цільовим транскордонним карпатським регіонам 

– повіту Марамуреш Румунії та Івано-Франківській області України, – попри значну частку 

лісів, багатство біорізноманіття та велику кількість природоохоронних територій не вистачає 

сталих практик господарювання, регіони страждають від нецивілізованого використання 

природних багатств. Необхідні природоохоронні заходи сприймаються в тутешніх громадах 

як небажані обмеження господарської діяльності. Молоді люди, яким належало би бути 

найактивнішими зберігачами місцевої природи, покидають рідні місця, не вбачаючи тут 

перспектив для самореалізації. Тож є нагальна потреба у розумінні цінності нашої природної 

спадщини та широкій громадській підтримці збереження біорізноманіття та сталого 

лісокористування. 

На сьогодні в цільових країнах заходи з екологічної освіти є несистемними, 

здійснюються в основному в межах шкільної освіти і є надто віддаленими від більшості 

місцевих мешканців, особливо у сільській місцевості. Тож діяльність проекту спрямована на 

мешканців малих громад, а саме на культивування у них естетичного та шанобливого 

ставлення до природи, підвищення рівня їх екологічної компетентності та залучення до 

збереження Карпатських лісів. 

Метою проекту є сприяння збереженню лісів у Карпатському транскордонному регіоні 

через модернізацію екологічної освіти. Діяльність проекту спрямовано на пілотування 

Карпатських лісових шкіл, що дозволить впровадити у позашкільне навчання школярів 

інтерактивні компоненти, також в його рамках планується збагатити екологічні знання 

мешканців та гостей цільових регіонів, зокрема щодо цінності збереження біорізноманіття 

лісів та захисту унікальних гірських екосистем Карпат. 

Новизна проекту полягає в запуску на прикордонних територіях лісових шкіл з 

відповідними навчальними програмами для проведення майстерень просто неба в середовищі 

дикої природи. Зокрема проектом започатковано Лісову школу в Марамуреському 

національному гірському парку (Румунія) та розширено можливості для діяльності Лісової 

школи Центру спадщини Вигодської вузькоколійки (Україна). Ці школи стануть хабами 

позашкільної екологічної освіти в регіонах, які нетрадиційно, сучасно та цікаво 

інтерпретуватимуть місцеву природу, екологічну культуру та стале лісокористування для 

школярів, спонукаючи їх зрозуміти та відповідально ставитися до довкілля.  

Діяльність Лісової школи у Вигодському Центрі спадщини посилюється 

інфраструктурою спостереження за природою, яка слугуватиме потребам позашкільної освіти 

впродовж тривалого періоду після завершення проекту. У Вигодській громаді створюється 

інноваційний відкритий освітній простір для вивчення дикої природи поруч із гідрологічною 

пам’яткою природи болотом Ширковець, обладнаний пішохідними містками, оглядовими 

вежами, інтерпретаційними панелями. У Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки невдовзі 

буде обладнано екологічний клас, а біля Центру споруджено інтерактивний павільйон-
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репродукцію елементів лісової екосистеми. При цьому партнери діють як транскордонна 

коаліція, спільно просуваючи збереження біорізноманіття лісів як необхідну передумову 

сталого розвитку Карпатських регіонів. 

В результаті проект продемонструє взаємозв'язок між здоров'ям лісових екосистем та 

соціально-економічним добробутом, що відобразиться в місцевих практиках використання 

біорізноманіття та поведінці мешканців та відвідувачів. Цього планується досягти через 

потужну інформаційно-просвітницьку кампанію щодо важливості біорізноманіття, створення 

інноваційної інфраструктури та посилення транскордонної співпраці природоохоронних 

територій.  

Опитування є органічною частиною Проекту, що створить інформаційне підґрунтя для 

його подальшої реалізації та сприятиме сталості його результатів. Очікується, що таке 

дослідження дозволить з’ясувати: 

 зміст, характер та методику екологічної освіти, яка забезпечується 

загальноосвітніми школами в межах стандартних навчальних програм; 

 ставлення респондентів до позашкільної освіти й очікування з цим пов’язані; 

 типові потреби та виклики для осіб, що займаються неформальною екологічною 

освітою та поширенням знань про біорізноманіття. 

Дослідження проходить одночасно у двох цільових країнах (регіонах) проекту за 

єдиною методологією, передбачало координацію діяльності партнерів та підготовку ними 

звітів про результати дослідження у їх країнах (регіонах), які мають бути об’єднані у 

спільному звіті.  

Мета та предмет дослідження 

Метою дослідження є з’ясування думки щодо стану та перспектив розвитку 

неформальної екологічної освіти в цільових регіонах. 

Предметом дослідження є сприйняття респондентами позашкільної екологічної 

освіти, усвідомлення ними значення біорізноманіття та їх власної ролі у його збереженні. 

Цільові групи (стейкхолдери) 

Для проведення опитування були визначені наступні групи стейкхолдерів / респондентів 

опитування: 

- мешканці гірських громад (в Україні – мешканці населених пунктів Івано-

Франківської області, що мають статус гірських, у Румунії – мешканці поселень повіту 

Марамуреш поблизу Марамуреського гірського природного парку); 

- викладачі природничих дисциплін (біології, географії, безпеки життєдіяльності інших 

природничих дисциплін) у загальноосвітніх закладах; 

- представники бізнесу, пов’язаного із заготівлею, переробкою, використанням 

продуктів лісу (деревини та недеревних ресурсів); 

- представники природоохоронних установ (установ природо-заповідного фонду), 

наукових установ природоохоронного спрямування, органів управління та контролю у сфері 

екології та природних ресурсів (місцевих/територіальних органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування або їх структурних підрозділів, інспекцій, служб, ОГС 

екологічного спрямування тощо). 

Завдання дослідження 

1. Оцінити ставлення до питання розуміння стейкхолдерами (респондентами) цінності та 

проблем біорізноманіття, пов’язаних із вказаною сферою проблем та потреб. 
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2. Визначити характер залучення стейкхолдерів до збереження біорізноманіття та екологічної 

освіти. 

3. З’ясувати потенціал / спроможність стейкхолдерів у сфері збереження біорізноманіття та 

екологічної освіти. 

Для  цього передбачається базове (на початку проекту) та повторне (на завершальній 

стадії проекту) соціологічне дослідження. 

Методи дослідження та ареал поширення опитування 

Опитування Представників загальноосвітніх закладів - викладачів природничих 

дисциплін, які безпосередньо працюють з учнями цих закладів - основна аудиторія лісових 

шкіл, проводилося шляхом прямої розсилки анкети / посилання респондентам електронною 

поштою (із залученням місцевих органів освіти у цільових регіонах). В Україні було надіслано 

запрошення для участі в анкетуванні до всіх діючих (100%) загальноосвітніх закладів Івано-

Франківської області, а в Румунії – до  всіх діючих загальноосвітніх закладів (100%) цільових 

гірських громад поблизу Марамуреського гірського природного парку. 

Представники природоохоронних установ та органів місцевої влади. Дослідження 

проводилося  у формі телефонного інтерв’ю з використанням відповідної анкети. 

Запрошення для участі в анкетуванні було розіслано до 100% установ природно-заповідного 

фонду, науково-дослідних установ, місцевих/територіальних органів виконавчої влади, 

екологічні інспекції, а також вибірково органам місцевого самоврядування та ОГС 

екологічного спрямування обох цільових регіонів. 

Представники бізнесу, суб’єкти господарювання у сферах, пов’язаних із заготівлею, 

переробкою, використанням продуктів лісу. В Україні були опитані представники бізнесу 

(юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), що працюють в гірських районах  Івано-

Франківської та сусідньої Закарпатської областей, а в Румунії – представників бізнесу 

(юридичних та фізичних осіб) цільового гірського регіону повіту Марамуреш. Представники 

цільової групи були запрошені до заповнення он-лайн опитника шляхом телефонного або 

особистого інтерв’ю.  

Соціологічне дослідження в Україні. З метою вивчення думки мешканців гірських 

громад та з’ясування компетентності населення з екологічних питань та його ставлення до 

позашкільної освіти проектом проводилося окреме соціологічне дослідження. На 

підготовчому етапі було сформовано стратифіковану вибірку із застосуванням квоти на 

останньому щаблі за статтю та віком (від 18 до 75 років). Допустима стратегічна похибка – 

1,3% без урахування дизайн-ефекту. Опитування проводилося шляхом особистого 

заповнення анкети (анонімного інтерв’ювання) з охопленням усіх гірських населених 

пунктів Долинського району Івано-Франківської області та усіх поселень поблизу 

Марамуреського гірського природного парку в повіті Марамуреш.   

В Івано-Франківській області на першому етапі дослідження охоплювало 31 населений 

пункт зі статусом гірських в Івано-Франківської області (населені пункти Косівського, Івано-

Франківського, Калуського, Коломийського, Надвірнянського та Верховинського районів 

(далі – регіон проведення дослідження).  

Дослідження проводиться методом інтерв’ю за місцем проживання респондента. 

Вибіркова модель дослідження громадян подана у Додатку 1 до цього звіту. 

Для всіх чотирьох груп респондентів були розроблені окремі анкети-опитники, де 

питання були підібрані й згруповані у відповідності до завдань дослідження. Форми анкет-

опитників подано у Додатку 2 до цього звіту. 
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Практичне значення результатів дослідження 

Результати дослідження планується використати в рамках проектної діяльності – зокрема, 

для розробки керівних принципів та навчальної програми Карпатських лісових шкіл, а також 

у підготовці публікацій, плануванні та проведенні інформаційної кампанії. При цьому на 

завершальному етапі діяльності проекту передбачається провести повторне дослідження з 

аналогічних питань. 

Команда проекту щиро сподівається, що результати базового дослідження будуть з 

користю використані у сфері місцевого розвитку, в т.ч. для подальшого планування та 

прийняття рішень посадовцями органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 

діяльності, яку вони здійснюють у відповідних сферах. Крім того, дослідження може бути 

застосоване при розробленні програмних та стратегічних документів, створенні навчальних 

програм, підручників, посібників для викладачів та науковців, фахівців природоохоронних 

інституцій, а також громадських організацій.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ УКРАЇНИ 

ВСТУП 

Для досягнення мети дослідження було з’ясовано думку респондентів Івано-

Франківської області (мешканців гірських громад, працівників закладів освіти, 

представників природоохоронної сфери, підприємців) щодо стану та перспектив 

розвитку неформальної екологічної освіти в цільовому регіоні. Всього в дослідженні було 

враховано відповіді 544 респондентів. Предметом дослідження стало сприйняття 

респондентами позашкільної екологічної освіти, усвідомлення ними значення 

біорізноманіття та їх власної ролі у його збереженні. 

Загальні висновки на основі результатів дослідження в Україні згруповані, згідно 

досягнутих завдань дослідження: 1) Оцінити ставлення до питання розуміння 

стейкхолдерами (респондентами) цінності та проблем біорізноманіття, пов’язаних із 

вказаною сферою проблем та потреб; 2) Визначити характер залучення стейкхолдерів 

до збереження біорізноманіття та екологічної освіти; 3) З’ясувати потенціал / 

спроможність стейкхолдерів у сфері збереження біорізноманіття та екологічної 

освіти.  

Дослідження також дозволило виявити ступінь обізнаності з проектною діяльністю 

та діяльністю лісових шкіл різних груп респондентів для планування інформаційно-

просвітницької кампанії щодо важливості біорізноманіття в цільовому регіоні проекту. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Розуміння цінності різноманіття респондентами 

 Представники всіх соціальних груп що взяли участь в дослідженні, у певній мірі 

визнають та інтерпретують цінність біорізноманіття, виходячи з власного досвіду, 

знань та інтересів. Всі групи респондентів вбачають у біорізноманітті переважно 

практичне значення – найчастіше передумови для особистого комфорту. При цьому 

лише незначна частка представників цільових груп вбачає у біорізноманітті об’єкт 

естетичної насолоди  чи привід гордості за  громаду. 

 На значення біорізноманіття для економічного розвитку громад вказав лише кожен 

восьмий з числа опитаних освітян та місцевих  мешканців, тоді як в середовищі 

підприємців економічні чинники у біорізноманітті закономірно вбачає половина 

опитаних. Зі свого боку представники природоохоронних інституцій, відповідальних за 

збереження довкілля,  називають господарську діяльність (зокрема, лісокористування 

та туризм в широкому розумінні) загрозами для біорізноманіття. 

 Як свідчать результати дослідження, представники цільових груп нині переважно не 

сприймають біорізноманіття як сприятливе середовище для екологічної освіти та 

виховання - таке сприйняття виявилось притаманним лише десятій частині підприємців 

та мізерній частині  мешканців гірських громад. Тобто фактично місцеві мешканці не 

бачать/не усвідомлюють зв’язку між природою та розвитком своїх дітей. 

 

2. Потреби респондентів, пов’язані зі збереженням біорізноманіття 

 Більшість респондентів безпосередньо  зацікавлена у збереженні довкілля (як об’єкту 

професійних інтересів чи джерела ресурсів для господарської діяльності). Також значна 

частина респондентів не лише визнає існування екологічних проблем, а й декларує 

готовність посильно сприяти їх вирішенню. 

 Респонденти з різних цільових груп визнають, що суттєву шкоду біорізноманіттю 

приносить діяльність людини, зокрема неконтрольовані вирубка лісів та будівництво, 

використання автотранспорту, засмічення лісів. Так місцеві мешканці вважають 

негативним чинником для біорізноманіття в основному промислову діяльність. 

Водночас вони не визнають серйозною загрозою безконтрольне природокористування 

з боку самих жителів громад. Зі свого боку представники природоохоронних інституції 

вважають, що для кращого розуміння цінності біорізноманіття громадянами необхідно 

фінансувати цільові екологічні програми, освітні заходи, знайомити громади зі 

взірцевими екологічними практиками тощо. 

 

3. Залучення респондентів до збереження біорізноманіття та екологічної освіти в 

регіоні 

 Як свідчить дослідження, основними сторонами, зацікавленими у збереженні 

біорізноманіття, є місцеві громади, органи влади/ місцевого самоврядування, державні 

природоохоронні інституції. Доволі активну роль  у збереженні довкілля здатний 

відігравати бізнес, зокрема, пов'язаний з використанням природних  ресурсів. Роль 

жодного з вказаних суб’єктів не є самодостатньою, що очевидно вказує на потребу в їх 

взаємодії. Водночас роль освітніх закладів (зокрема, закладів вищої освіти, що 

покликана продукувати інновації та впливати на суспільні тренди) у збереженні 

довкілля в регіоні наразі є мінімальною, або ж невидимою для  мешканців гірських 

громад та самих освітян. 

 Представники цільових груп отримують інформацію про стан довкілля та екологічні 

проблеми з різних джерел та від різних суб’єктів (як офіційних, так і неурядових). 

Водночас офіційні джерела інформації  викликають більшу довіру респондентів. Варто 
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також відзначити зростаючу  роль в Інтернет-джерел (вебсторінок та соцмереж) у 

наданні екологічної інформації різним цільовим групам.  

 

4. Потенціал респондентів щодо збереження біорізноманіття 

 Більшість респондентів з різних груп має певний досвід екоактивності та водночас 

визнає, що потенціал у цій сфері не вичерпаний, а здійснювана діяльність може бути 

розширена/покращена. Разом  з тим більшість опитаних мешканців гірських громад не 

беруть участі в екологічних акціях. Лише кожен п’ятий з них зазначив, що був 

причетний до заходів з охорони довкілля - як правило це були стандартні заходи з 

прибирання лісів/територій, що фактично дублює діяльність природоохоронних 

інституцій.  

 Також, як випливає з відповідей мешканців, молодь переважно не бере участі у 

екологічних акціях, адже молодіжні акції, а також флешмоби та навчальні тренінги, що 

є формами залучення  переважно молодіжної аудиторії, виявились не популярними/ не 

поширеними  серед громадян. Також результати дослідження дозволяють сподіватися, 

що значна частина  респондентів, ймовірно, планує бути  залученою до екологічних  

акцій в майбутньому. 

 Найбільша частка контенту занять на природі в рамках існуючої природничої освіти  

припадає на теми, власне, біорізноманіття, життя рослинного та тваринного світу. 

Водночас, такі теми занять на природі в основному дублюють наратив шкільних 

підручників та не виходять за рамки загальноосвітньої програми.  

 Самі ж заняття мають більше ознайомлювальний/ прогулянковий характер, не 

акцентують на  проблемах довкілля та їх причинах, а  також  як правило, не 

передбачають інтерактивних та інтерпретаційних компонентів, які б пояснювали  

цінність та значення біорізноманіття, запускали уяву, задіювали всі органи чуття 

(зокрема, бракує контакту із землею, з лісом/рослинами, прикладних  лабораторних 

дослідів тощо). Також в рамках занять на природі недостатньо практичних дій, що 

дають дітям відчути причетність до довкілля прибирання лісу, висадження рослин, 

виготовлення годівниць тощо. 

 Представники різних цільових груп переважно підтримують ідею створення лісових 

шкіл як осередків неформальної екологічної освіти дітей та молоді. Водночас, 

фінансово підтримувати лісові школи (в т.ч. заради освіти своїх дітей) готова лише мала 

частина мешканців гірських громад та представників природоохоронних інституцій. 

 

5. Обізнаність з проектом 

  Про реалізацію проекту «Карпатські лісові школи» відомо не більше половині 

респондентів кожної групи (крім представників природоохоронних інституцій). Цю 

обставину варто врахувати при плануванні та реалізації промоційної складової проекту, 

зокрема, серед мешканців місцевих громад, де рівень обізнаності про проект є 

найменшим. 

 Лісова школа при Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки, як правило, є більш 

відомою респондентам (крім підприємців), ніж діяльність проекту. При цьому 

діяльність вказаної лісової школи, респонденти очевидно, у ряді випадків не асоціюють 

з проектом. 
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ОПИТУВАННЯ ГРОМАДЯН 

Резюме 

Опитування було проведене соціологічною кампанією “Fama” на замовлення головного 

виконавця проекту Туристичної Асоціації Івано-Франківщини та проходило у вересні 2020 

року. Для збору даних був використаний метод face-to-face інтерв’ю. Для проведення 

опитування було виокремлено дві страти в межах населених пунктів Івано-Франківської 

області, яким надано статус гірських та всього було опитано 392 особи. Розподіл респондентів 

був відносно рівномірний за віком, статтю та рівнем освіти. 

За підсумком опитування 72% опитаних дали відповідь «ні» на питання – «чи знайомий їм 

термін біорізноманіття?».  

Більша частина опитаних мешканців гірських громад вбачає цінністю біорізноманіття у 

«комфортних умовах проживання в чистому середовищі» (58,9%).  Друга за величиною частка 

опитаних становить лише 11,7% і вважає біорізноманіття передумовою для місцевого 

економічного розвитку, а близько 10% опитаних розглядають це як доступ до органічних 

продуктів харчування й передумову для оздоровлення й туризму (7,7%). Мешканці практично 

не сприймають біорізноманіття як предмет гордості своєї громади – лише 3,6% вказали на це. 

Найменше респондентів розглядають біорізноманіття як естетичну насолоду (1,28%) і як 

середовище для екологічної освіти й виховання (1,02%). 

Найбільш суттєвими екологічними проблемами мешканці гірських громад вважають наслідки 

господарської діяльності людини, до яких відносять у першу чергу «несанкціоноване 

вирубування та вивіз деревини з лісів важким автотранспортом» (63%). Ця тенденція є 

помітною також на рівні виокремлених страт, тобто є однаково болючою для мешканців 

Карпат як з Яремчанського боку, так і з боку гірської Долинщини. Гостро сприймають опитані 

також такі проблеми як стихійні сміттєзвалища поблизу місць природи (41,4%), і спалювання 

листя й трави (41,3% та 37% відповідно). Лише незначна кількість респондентів називає такі 

екологічні проблеми, як масове зривання грибів та ягід (6,4%) та витоптування лікарських 

рослин (2,8%).  

Приблизно однакова частка респондентів вважає, що громада здатна самостійно вирішити свої 

екологічні проблеми (31,1%), і що громада не є самостійною у вирішенні екологічних проблем 

(37,2%). При цьому, частка тих, хто не вірить у екологічний потенціал громади приблизно на 

6% більша за частку оптимістично налаштованих громадян. Суттєвою є також частка тих, хто 

не може визначитися з відповіддю (31,6%). 

У відповідях респондентів простежується наступна тенденція: найбільше на стан довкілля  

впливають саме органи місцевого самоврядування та районні / регіональні органи влади. 

Загальноосвітні ж заклади та заклади вищої освіти, на думку опитаних, найменше впливають 

на стан довкілля в регіоні. 

Найпопулярнішими джерелами, з яких черпають інформацію респонденти щодо стану 

довкілля та екологічні потреби є органи місцевого самоврядування громади (66,8%); неурядові 

/ громадські організації (56,5%), а також, веб-сторінки та соціальні мережі (48,8%). 

Більшість опитаних (73%)  наразі не були учасниками екологічних заходів у своїх громадах.  

Опитані, які підтвердили, що брали участь у екологічних заходах називають серед них 

громадські толоки (20,92% від усіх респондентів), менше 10% мешканців займалися висадкою 

дерев, а менше, ніж 5%, відзначають, що мають досвід очищення водойм від сміття. Найменш 

популярними серед мешканців гірських регіонів є колективні події - молодіжні акції, 

флешмоби, та очищення громадських криниць (по 1,5%). У семінарах і тренінгах з екологічної 

тематики взяло участь/ініціювало їх лише 8 із 392 респондентів (2%). 



 
 
 

12 
 

Прикметно, що лише мінімальна частка опитаних - 16 осіб (4%) - готова підтримувати 

фінансово конкретні організації, які займаються неформальною освітою дітей на природі. В 

основному респонденти (3,6%) погоджуються сплатити внесок, який не перевищує 5 євро. 

Лише двоє з опитаних (0,5%) готові пожертвувати до 10 євро конкретній інституції на 

розвиток природничої освіти.  

Більша частина опитаних 89% зазначили, що їм не відомо про проект «Карпатські лісові 

школи». Однак, незначна частка опитаних мешканців гірських громад Івано-Франківщини 

(11% ) все ж чула про проект, навіть в умовах, коли проект лише стартував, і його масштабна 

інформаційна кампанія ще не розпочалась.  

Така ж сама частка опитаних (89% та 11% відповідно) відзначила, що знайома з діяльністю 

лісової школи у Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки. Тож можна припустити, що у 

гірських громадах Івано-Франківщини мешканці асоціюють діяльність зі створення 

Карпатських лісових шкіл з наявними на сьогодні напрацюваннями з становлення лісової 

школи у Вигодському Центрі, що інтерпретує місцеву природу. Просування такої діяльності 

у другій половині проекту ймовірно суттєво збільшить частку обізнаних з розвитком лісових 

шкіл в Українських Карпатах. 

Характеристика респондентів 

Дослідження реалізовувалося Головним виконавцем проекту Туристичної асоціації Івано-

Франківщини. Для збору даних був використаний  Метод face-to-face інтерв’ю. 

Для конструювання вибіркової сукупності було виокремлено дві страти в межах населених 

пунктів Івано-Франківської області, яким надано статус гірських відповідно до Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». Критерієм стратифікації було 

визначено витрати на охорону природного навколишнього середовища на тисячу наявного 

населення в 2018 році1.  

Страта #1 охоплювала населені пункти з витратами від 100 тис. грн до 1 мільйона на 1 тисячу 

населення: Богородчанський, Долинський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський та 

Рожнятівський райони2, а також Болехівська міська рада: м. Болехів [11]3, смт. Вигода [10], м. 

Долина [12], с. Креховичі [17], с. Небилів [20], с. Пістинь [11], с. Пнів [11], с. Кричка [11], с. 

Петранка [15], с. Сливки [18], с.Стопчатів [10], с. Уторопи [8], с. Шевченкове [18], с. Яблунів 

[14], с. Яблунька [10] 

Частка страти у генеральній сукупності: 46,0%. 

Частка страти у вибірковій сукупності: 50%. 

Страта #2 охоплювала населені пункти з витратами більше 1 мільйона гривень на 1 тисячу 

населення): Верховинський район та Яремчанська міська рада: м. Яремче [34], смт. Верховина 

[23], смт. Ворохта [15], с. Верхній Ясенів [12], с. Красник [10], с. Кривопілля [11], с. 

Микуличин [22], с. Рівня [6], с. Бистрець [12], с. Ільці [12], с. Краснопілля, с. Криворівня [12], 

с. Татарів [14], с. Устеріки [11], с. Яблуниця [1]. 

                                                           
1 Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах у 

2018 році, Державна служба статистики у Івано-Франківській області http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/NS16- 

n.HTM 
2 Використовуються назви та територіальні межі адміністративних районів, які діяли до прийняття Постанови 

ВРУ “Про утворення та ліквідацію районів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text 
3 Таким чином помарковано кількість респондентів, яких було опитано в межах зазначеного 

населеного 
пункту. 
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Частка страти у генеральній сукупності: 54,0%. 

Частка страти у вибірковій сукупності: 50%. 

Відбір населених пунктів, в яких проводилось опитування, а також респондентів у ньому 

здійснювався методом випадкового відбору. 

У дослідженні була застосована багатоступенева стратифікаційна вибірка з використанням 

маршрутного методу та квотуванням на останньому щаблі [за віком і статтю]. Об’єм 

вибіркової сукупності для кожної страти становить 196 респондентів. В опитуванні брали 

участь респонденти старше 20 років та ті, які є постійними мешканцями території регіону 

проведення дослідження.  

Теоретична похибка репрезентативності вибірок для страт з довірчою ймовірністю 0,954 

не перевищує: 

•• 7,0% для показників близьких до 50%, 

•• 6,1% – для показників близьких до 25% або 75%, 

•• 4,2% – для показників близьких до 10% або 90%, 

•• 3,1% – для показників близьких до 5% або 95%, 

•• 1,4% – для показників близьких до 1% або 99% 

Загальний масив даних було зважено пропорційно до частки страт в генеральній сукупності. 

Отриманий об’єм вибірки – 392 випадки. 

Теоретична похибка репрезентативності об’єднаної вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 

не перевищує: 

•• 4,9% для показників близьких до 50%, 

•• 4,3% – для показників близьких до 25% або 75%, 

•• 3,0% – для показників близьких до 10% або 90%, 

•• 2,2% – для показників близьких до 5% або 95%, 

•• 1,0% – для показників близьких до 1% або 99%. 

Згідно з гендерним розподілом в опитуванні взяло участь 46,43% чоловіків та 53,57% жінок. 

 

46,43%

53,57%

Стать

Чоловік Жінка



 
 
 

14 
 

В ході дослідження було відносно  рівною мірою враховано представництво респондентів 

різних вікових категорій. Та все ж найбільш чисельною була група респондентів віком від 30 

до 39 років (21,43% опитаних). 

 

Опитані з загальною середньою освітою, професійно-технічною та базовою вищою освітою 

були представлені у опитуванні у приблизно однакових частках. 

 

 

  

16,84%

21,43%

17,86%

17,09%

14,80%

11,99%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

20-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60-69 років

70 і більше

Вік

7,14%

29,85%

28,06%

11,22%

23,72%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Початкова загальна освіта (9 класів)

Загальна середня освіта (11 класів)

Професійно-технічна освіта

Базова вища освіта (бакалавр)

Повна вища освіта

Освіта
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1. Розуміння цінності біорізноманіття мешканцями місцевих громад 

Відповідаючи на питання, «чи знайомий вам термін біорізноманіття?», більшість 

респондентів обрали відповідь «ні».  Тобто 72% опитаних не знайомі з цим терміном. 

 

Більша частина опитаних мешканців гірських громад вбачає цінність біорізноманіття у 

«комфортних умовах проживання в чистому середовищі» (58,93%).  Наступні твердження 

отримали значно менше підтримки респондентів. Зокрема, друга за величиною частка 

опитаних – лише 11,73% - вважає біорізноманіття передумовою для місцевого економічного 

розвитку. Менше 10% опитаних обрали твердження, що це – доступ до органічних продуктів 

харчування (9,95%) й передумова для оздоровлення й туризму (7,65%). Мешканці практично 

не розглядають біорізноманіття як підставу для гордості за свою громаду – лише 3,57% обрали 

це. Найменше респондентів розглядають біорізноманіття як естетичну насолоду (1,28%) і як 

середовище для екологічної освіти й виховання (1,02%). 

 

 

28,32%

71,68%

Чи знайомий вам термін біорізноманіття?

Так Ні

58,93%

11,73%

9,95%

7,65%

3,57%

3,06%

2,81%

1,28%

1,02%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Комфортні умови проживання в чистому середовищі

Передумова для місцевого економічного розвитку

Доступ до органічних продуктів харчування (гриби, …

Передумова для оздоровлення та туризму

Предмет гордості громади

Середовище збереження унікальної природи Карпат

Сприятливе середовище для існування інших …

Естетична насолода, відпочинок для душі

Середовище для екологічної освіти та виховання 

В чому Ви вбачаєте цінність біорізноманіття для 
Вашої громади?
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2. Потреби мешканців місцевих громад, пов’язані зі збереженням біорізноманіття 

Респондентам пропонувалося обрати до трьох відомих їм суттєвих екологічних проблем у 

своїй громаді. Найбільш суттєвими екологічними проблемами мешканці гірських громад 

вважають наслідки господарської діяльності людини, до яких відносять у першу чергу 

«несанкціоноване вирубування та вивіз деревини з лісів важким автотранспортом» (63,01%). 

Ця тенденція є помітною також на рівні виокремлених страт, тобто є однаково болючою для 

мешканців Карпат як з Яремчанського боку, так і з боку гірської Долинщини.  

Гостро сприймають вони також такі проблеми як стихійні сміттєзвалища поблизу місць 

природи (41,37%), спалювання листя восени (41,33%) та випалювання трави на ґрунті навесні 

(36,99%). Майже 25% мешканців громад турбує обміління водойм (24,74%), трохи менше – 

19,39% відчувають забруднення повітря місцевими підприємствами, на несанкціоноване 

полювання (браконьєрство) у місцях природи вказують 65 опитаних (16,5%). Незначна 

кількість респондентів (2,81%) називає такі екологічні проблеми, як масове зривання грибів та 

ягід (6,38%) на витоптування лікарських рослин (2,81%).  

 

Назвіть відомі Вам суттєві екологічні проблеми у вашій громаді (до трьох)? 

Несанкціоноване вирубування та вивіз деревини з лісів важким 
автотранспортом 247 63,01% 

Стихійні сміттєзвалища поблизу лісів, берегів рік, інших ділянок 
природи 170 43,37% 

Спалювання листя восени 162 41,33% 

Випалювання трави навесні 145 36,99% 

Обміління водойм 97 24,74% 

Забруднення повітря місцевими підприємствами 76 19,39% 

Браконьєрство 65 16,58% 

Масове зривання грибів та ягід 25 6,38% 

Витоптування лікарських рослин 11 2,81% 

 

У відповідях на питання «Чи може Ваша громада самостійно вирішити наявні екологічні 

проблеми?» приблизно однакова частка респондентів вважає, що громада здатна на це (31,12% 

відповіли «так»), і що громада не може бути самостійною у вирішенні екологічних проблем 

(тобто, 37,24% відповіли «ні»). При цьому, частка тих, хто не вірить у потенціал громади у 

цьому плані на 6,12% більше за оптимістично налаштованих громадян. Суттєвою є також 

частка тих, хто не може визначитися з відповіддю (31,63%). 
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Найбільш авторитетним джерелом отримання екологічної інформації для населення гірських 

районів Івано-Франківщини є органи місцевого самоврядування (66,07%), а також неурядові 

організації – приблизно 55,87%. Значна частка респондентів (48,21%) зазначає, що отримує 

екологічну інформацію з мережі інтернет та соц-мереж. Суттєво менша кількість респондентів 

зазначає, що отримує інформацію щодо стану довкілля й екології з місцевих ЗМІ (16,58%), ще 

менше (5%) у цьому питанні довіряють чуткам та оточенню зазначають, що отримують таку 

інформацію від. Лише 1,28% опитаних згадує в якості джерела авторитетних фахівців і менше 

1% згадують як джерело інформації регіональні органи влади. 

 

 

 

Близько половини респондентів (приблизно 47,96%) вважають, що отримують достатньо 

інформації з екологічних питань, 24,74% мають протилежну думку, 27,3% не можуть дати 

чіткої відповіді. 

31,12%

37,24%

31,63%

Чи може Ваша громада самостійно 
вирішити наявні екологічні проблеми?

Так Ні Важко відповісти

66,07%

55,87%

48,21%

16,58%

12,50%

4,59%

1,28%

0,77%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

від органів місцевого самоврядування громади

від неурядових організацій

з веб-сторінок, соцмереж тощо

з місцевих ЗМІ

з інших джерел

від сусідів /друзів

від окремих авторитетних фахівців

від районних/регіональних органів влади

Звідки Ви отримуєте інформацію про стан/довкілля екологічні 
проблеми?

Так 122 31,12% 

Ні 146 37,24% 

Важко 
відповісти 124 31,63% 
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У відповіді респондентів на запрошення зазначити, які з перелічених інституцій мають вплив 

на стан довкілля, респонденти в першу чергу виділяють органи місцевого самоврядування та 

районні / регіональні органи влади, близько половини визнають вплив громадських 

екологічних організацій. В той же час загальноосвітні заклади та заклади вищої освіти, на 

думку опитаних, не мають суттєвого впливу на стан довкілля в регіоні. 

 

Інституції, які впливають на стан довкілля у Вашій громаді? Так, мають вплив 

Органи місцевого самоврядування 262 66,84% 

Районні/регіональні органи влади 249 63,52% 

Громадські екологічні організації 173 44,13% 

Національні парки та заповідники 147 37,50% 

Малий бізнес 139 35,46% 

Великі промислові підприємства 118 30,10% 

Загальноосвітні заклади 38 9,69% 

Заклади вищої освіти 27 6,89% 

 

Даючи оцінку впливу на довкілля згаданим інституціям за шкалою від 1 до 5, де  1- найбільший 

вплив, 5 – найменший, опитані найвище оцінюють вплив саме органів місцевого 

самоврядування та регіональних органів державної влади - 1,02 та 1,18 бали відповідно. 

Середню оцінку (від 2,12 до 2,39 бали) отримали інституції природоохоронного спрямування 

– ОГС та національні парки й заповідники. Вплив загальноосвітніх закладів та закладів вищої 

освіти вони оцінили у 3,60 та у 3,68 бали відповідно.  

 

47,96%

24,74%

27,30%

Чи достатньо Вам інформації щодо 
екології, яку ви отримуєте?

Так Ні Важко відповісти
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Оцінка впливу інституцій на стану довкілля в громаді Середні бали 

Органи місцевого самоврядування 1,02 

Районні/регіональні органи влади 1,18 

Громадські екологічні організації 2,12 

Національні парки та заповідники 2,39 

Малий бізнес 2,54 

Великі промислові підприємства 2,90 

Загальноосвітні заклади 3,60 

Заклади вищої освіти  3,68 

 

3. Стан залучення мешканців до збереження біорізноманіття та екологічної освіти 

Більшість опитаних (майже 73%) відповідають «ні» на питання, чи брали вони участь у 

екологічних заходах у своїй громаді.  

Ні, не брав участь 286 72,96% 

Так, брав 106 27,04% 

 

Опитані, які підтвердили, що брали участь у таких заходах, найчастіше згадують таку 

екологічну діяльність як громадські толоки (20,92% опитаних), менше 10% мешканців 

займалися висадкою дерев, а менше, ніж 5% опитаних, відзначають, що мають досвід 

очищення водойм від сміття. Найменш популярними серед мешканців гірських регіонів є 

колективні події - молодіжні акції, флешмоби, та очищення громадських криниць (по 1,53%). 

У семінарах і тренінгах з екологічної тематики взяло участь/ініціювало їх 8 із 392 респондентів 

(лише 2,04%). 

 

Толоки [прибирання берегів рік, придорожніх ділянок лісів] 82 20,92% 

Висадка дерев 39 9,95% 

Очищення водойм від сміття 18 4,59% 

Семінари, тренінги з екологічної тематики 8 2,04% 

Очищення громадських криниць з питною водою 6 1,53% 

Молодіжні екологічні акції, флешмоби 6 1,53% 
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4. Потенціал мешканців місцевих громад у збереженні біорізноманіття 

Прикметно, що лише мінімальна частка опитаних - 16 осіб (4%) - готова підтримувати 

фінансово конкретні організації, які займаються неформальною освітою дітей на природі. 

Майже всі вони (3,57%) погоджуються сплатити внесок, який не перевищує 5 євро (до 150 

грн.). Лише двоє з опитаних (0,51%) готові пожертвувати 10 євро (до 300 грн.) конкретній 

інституції на розвиток природничої освіти. 

 

5. Обізнаність місцевих мешканців з міжнародним проектом «Карпатські лісові школи 

Більша частина опитаних 89,3% зазначили, що їм не відомо про проект «Карпатські лісові 

школи». Незначна частка опитаних мешканців гірських громад Івано-Франківщини (10,97% ) 

все ж чула про проект, навіть в умовах, коли він лише стартував, і його масштабна 

інформаційна кампанія ще не розпочалась. 

 

3,57%

0,51%

Яку суму Ви готові заплатити 
для підтримки організації, 

яка займається 
неформальною освітою 

дітей на природі?

До 5 євро [до 150 грн] Від 6 до 10 євро [151-300 грн]

10,97%

89,03%

Чи відомо Вам про міжнародний 
проект «Карпатські лісові школи», 

що впроваджується у Вашому 
регіоні?

Так Ні

До 5 євро [до 150 грн] 14 3,57% 

Від 6 до 10 євро [151-300 грн] 2 0,51% 

Від 11 до 50 євро [301-1500 грн] 0 0,00% 

51 євро і більше [понад 1500 грн] 0 0,00% 

Мене це не цікавить 4 1,02% 

Так 43 10,97% 

Ні 349 89,03% 
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Така ж сама частка опитаних (89,03% та 10,97% відповідно) відзначила, що знайома з 

діяльністю лісової школи у Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки. Тож можна 

припустити, що у гірських громадах Івано-Франківщини мешканці асоціюють діяльність зі 

створення Карпатських лісових шкіл з наявними на сьогодні напрацюваннями з становлення 

лісової школи у Центрі інтерпретації дерева та місцевої природи у Вигоді. 

 

 
  

10,97%

89,03%

Чи відомо Вам про те, що у 
Центрі спадщини Вигодської 

вузькоколійки діє «Лісова 
школа»?

Так Ні

Так 43 10,97% 

Ні 349 89,03% 
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ОПИТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

Резюме 

Опитування проходило впродовж березня-травня 2020 року. Загалом було опитано 111 осіб в 

Івано-Франківській області (Україна) викладачів / вчителів природничих та інших дисциплін 

загальноосвітніх закладів, вчителів початкових класів, педагогів, залучених до позашкільної 

та гурткової роботи з дітьми. Опитування здійснювалося методом онлайн-анкетування. 

Більша частина респондентів, що взяли участь у опитуванні – жінки, частка яких склала 91% 

(101 особа) і лише 9% чоловіки (9 осіб). Більша частина опитаних (52,3%) - особи у віці 35-50 

років, 50 - 65 років та 21 - 35 років (23,4% та 22,4% відповідно).  

Згідно з результатами опитування, освітяни переважно не сприймають біорізноманіття як 

чинник місцевого економічного розвитку громади (12,6%). При цьому, більшість з них вважає 

головною цінністю біорізноманіття  очевидні фізичні та соціальні переваги - комфортні умови 

проживання у чистому середовищі (59,5%). Також вони розглядають біорізноманіття як 

середовище збереження унікальної природи Карпат (57,7%) та як сприятливе середовище для 

існування інших організмів (46,8%). Лише 5,4% опитаних вважають, що біорізноманіття є тією 

цінністю, що викликає гордість громади. 

Оцінюючи власні потреби в ресурсах для проведення занять на природі, респонденти найвище 

оцінюють наявність матеріалів для учнів, підібраних за темами занять, та вважають, що для 

того, щоб проводити заняття на природі, вони повинні бути включеними до офіційних 

навчальних програм. Доступ до місць природи за тематикою занять вважають також дуже 

важливим для вилазок на природу, однак, думку з цього приводу батьків та розпорядження 

місцевих органів освіти опитані вважають найменш вагомими. Вчителям переважно не бракує 

матеріалів про біорізноманіття у вільному доступі - 72,1% дали позитивну відповідь. Також 

майже всі опитані використовують матеріали про біорізноманіття у навчальному процесі - 105 

осіб зі 111 опитаних (94,6%). 

На думку вчителів найбільший вплив на стан біорізноманіття у громадах мають, органи 

місцевого самоврядування, інші державні природоохоронні та владні інституції на 

регіональному рівні. В той же час з відповідей випливає, що заклади вищої освіти та школи, 

де освітяни безпосередньо впливають на світогляд дітей, прищеплюючи їм екологічні звички, 

навчаючи цінувати природні ресурси та, відповідно, впливаючи на їх стан в майбутньому, 

мають найменший вплив на стан біорізноманіття в громадах. 

Прикметно, що суттєва більшість - 82% опитаних вчителів мають досвід проведення занять на 

природі й лише 20 респондентів (18%) відзначають, що не мають такого досвіду. Заняття на 

природі вчителі проводять доволі часто -  переважно двічі на рік (44%), трохи менше  – 1 раз 

на місяць (29%) і принаймні один раз у рік (23%), троє зі ста навіть проводять заняття на 

природі щотижнево. Більшість вчителів є екологічно активними, дві  третіх з них (75%) 

організовують екологічні заходи у своїх населених пунктах, водночас 28% не долучаються до 

заходів, ініційованих іншими організаціями. Цікаво, що більшість респондентів-освітян (77%) 

не контактують з ОГС екологічного спрямування.  

Найпопулярнішою темою занять на природі з відповідей вчителів є вивчення, власне, 

біорізноманіття, проявів рослинного і тваринного світу (47 відповідей). Популярними також є 

прогулянки у лісі, практикування екологічної поведінки, вивчення особливостей  водойм. 

Найменш популярними темами є господарська діяльність на природі, наприклад, збір 

лікарських рослин, прибирання узбіч, насадження лісу. Мало практикуються на природі 

заняття з фізики, хімії й географії. Найменш популярною є тема економічного характеру – 

природокористування (згадується лише 1 раз).  
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Респонденти відзначають, що у своїй діяльності з екологічної освіти співпрацюють з 

національними парками, місцевими лісництвами, регіональним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді, також згадують як партнерів лісові школи, ГО та громадські рухи.  

Щодо обізнаності респондентів про діяльність проекту, то результати демонструють 

оптимістичну картину - значна частка опитаних освітян  (36,9%) чули про проект «Карпатські 

лісові школи». Також майже половина опитаних вчителів (48,6%) знають про те, що у смт. 

Вигода діє лісова школа. 
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Характеристика респондентів 

В опитуванні взяли участь вчителі природничих дисциплін (біології, географії, хімії, безпеки 

життєдіяльності тощо) загальноосвітніх закладів Івано-Франківської області. Опитування 

здійснювалося методом онлайн-анкетування. Загалом було опитано 111 осіб в Івано-

Франківській області (Україна).  

За професійною спеціалізацією опитані – викладачі загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, 

навчально-виховних комплексів, зокрема вчителі географії, біології, хімії, природознавства, 

екології, біохімії, фізики, математики, основ економіки, української мови і літератури, 

декоративно-прикладного мистецтва, психології, початкових класів, педагогіки і методики 

середньої освіти, педагоги-організатори та керівники гуртків. 

Більша частина респондентів, що взяли участь у опитуванні – жінки, частка яких склала 91% 

(101 особа) і лише 9% чоловіки (9 осіб) ), що відповідає реальній ситуації щодо гендерного 

складу викладачів у навчальних закладах регіону (традиційно в Україні). 

 

Відповідно до даних аналізу, 52,3% опитаних були особи у віці 35-50 років, дещо менше - у 

віці від 50 до 65 років та від 21 до 35 років (23,4% та 22,4% відповідно). Не було жодного 

респондента молодшого за 21 рік, і лише 2 респонденти у віці понад 65 років. 

  

Всі опитані вчителі мають вищу освіту, зокрема 99,1% з повною вищою освітою, 0,9% (1 

респондент) з базовою вищою освітою (бакалаври). 

1. Потреби освітян у формуванні в учнів розуміння необхідності збереження 

біорізноманіття 

9%

91%

Стать респондентів

Чоловік Жінка

22,50%

52,30%

23,40%

1,80%

Вік респондентів

від 21 до 35 рр. від 35 до 50 рр.

від 50 до 65 рр. понад 65 рр.

99,10%

0,90%

Освіта респондентів

Повна вища освіта

Базова вища освіта (бакалавр)
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Більшість з опитаних освітян вважає головною цінністю біорізноманіття  очевидні фізичні та 

біологічні переваги - комфортні умови проживання у чистому середовищі (59,5%), середовище 

збереження унікальної природи Карпат (57,7%), а також  як сприятливе середовище для 

існування інших організмів (46,8%). Освітяни переважно не сприймають біорізноманіття як 

чинник місцевого економічного розвитку громади (12,6%). Лише 5,4% опитаних вважають, 

що біорізноманіття є тією цінністю, що викликає гордість громади. 

 

2. Потреби освітян, пов’язані зі збереженням біорізноманіття 

Оцінки власних потреб вчителями не мають критичних значень, коливаючись в межах 

середніх балів – від 2,35 до 3,5. Оцінюючи власні потреби в ресурсах для проведення занять 

на природі, респонденти найвище оцінюють наявність матеріалів для учнів за темами занять 

(2,35), та вважають, що для того, щоб проводити заняття на природі, вони повинні бути 

включеними до офіційних навчальних програм (2,54). Доступ до місць природи за тематикою 

занять вважають також дуже важливим для проведення занять на природі (2,55), однак, 

рішення батьківського комітету та розпорядження місцевих органів освіти опитані вважають 

найменш вагомим (3,23 бали).  

 

Майже всі опитані викладачі, а саме 94,6% (105 осіб), стверджують, що використовують 

матеріали про біорізноманіття під час проведення занять. Лише один з опитаних (0,9%) 

5,40%

12,60%

16,20%

36%

38,70%

38,70%

46,80%

57,70%

59,50%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Предмет гордості громади

Передумова для місцевого економічного розвитку

Естетична насолода, відпочинок для душі

Середовище для екологічної освіти та виховання 

Доступ до органічних продуктів харчування …

Передумова для оздоровлення та туризму

Сприятливе середовище для існування інших …

Середовище збереження унікальної природи …

Комфортні умови проживання в чистому …

В чому Ви вбачаєте цінність біорізноманіття для Вашої 
громади?

3,23

3,14

2,90

2,80

2,77

2,74

2,55

2,54

2,35

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Рішення батьківського комітету

Розпорядження місцевого органу освіти

Транспортне забезпечення

Методичне забезпечення (інструкції для вчителів)

Залучення відповідних фахівців (екологів, …

Розпорядження адміністрації закладу

Доступ до відповідних місць за тематикою занять

Включення занять з екологічної тематики до …

Матеріали для учнів за темами занять

Що Вам потрібно для того щоб, проводити заняття на 
природі? (Оцініть потреби від 1 до 5, де 5 – потрібно 

найменше, 1 – потрібно найбільше)
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вважає, що йому бракує інформації про місцеве біорізноманіття для використання у 

навчальній програмі. Решта респондентів вважають, що така інформація частково (27%) або 

повною мірою (72,1%) наявна у вільному доступі. 

 

Опитаним було запропоновано також зазначити чи достатньо екологічної інформації щодо 

біорізноманіття регіону є у вільному доступі для того, щоб підготуватися до відповідних тем 

занять. Лише один з опитаних вважає, що немає інформації про місцеве біорізноманіття (0,9%) 

у навчальній програмі. Більшість – 80 респондентів (72,1%) вважають, що таку інформацію 

можна частково знайти. 30 респондентів (27%) вважають, що такої інформації у вільному 

доступі є достатньо. 

 

Вплив на біорізноманіття у своїй громаді восьми інституцій, респонденти оцінили з 

несуттєвим розривом. Різниця між найвищою і найнижчою оцінкою - лише 1,22 бали. При 

цьому найбільший вплив на стан біорізноманіття у громадах мають, на думку вчителів, органи 

місцевого самоврядування (2,56 бали), національні парки та заповідники, інші установи 

природо-заповідного фонду (2,65 бали), районні/регіональні органи влади (2,66 бали). В той 

же час заклади вищої освіти та загальноосвітні, де освітяни безпосередньо впливають на 

94,60%

5,40%

Чи використовуєте Ви матеріали 
про місцеве біорізноманіття у 

навчальній програмі?

Так Ні

27,00%

72,10%

0,90%

Чи достатньо екологічної інформації щодо 
біорізноманіття регіону для Вас є у 

вільному доступі для того, щоб 
підготуватися до відповідних тем занять?

Достатньо Частково Немає інформації
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світогляд дітей, прищеплюючи їм екологічні звички, навчаючи цінувати біорізноманіття та, 

відповідно, впливаючи на його стан в майбутньому, мають найменший вплив на стан 

біорізноманіття в громаді (3,78 бали та 3,51 бали відповідно). 

 

3. Рівень залучення освітян та місцевих громад до позашкільної екологічної освіти 

Прикметно, що суттєва більшість - 82% опитаних вчителів мають досвід проведення занять на 

природі й лише 20 респондентів (18%) відзначають, що не мають такого досвіду.  

 

Заняття на природі вчителі проводять доволі часто -  переважно двічі на рік (44,4%), трохи 

менше  – 1 раз на місяць (29,3 і принаймні один раз у рік (23,2%). Три респонденти навіть 

вказали, що проводять заняття на природі 1 раз на тиждень.  

Респонденти мали змогу також зазначити теми занять, які вони проводили на природі. 

Найпопулярнішою темою занять з дітьми на природі є вивчення біорізноманіття, проявів 

рослинного і тваринного світу (47 відповідей), всі інші теми є значно менш популярними: 

прогулянки у лісі (14), прогулянки у лісі, шкільному саді, біля водойм, штучних екосистем 

2,56

2,65

2,66

2,77

2,95

3,08

3,51

3,78

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Органи місцевого самоврядування

Національні парки та заповідники, інші установи 
природо-заповідного фонду

Районні/регіональні органи влади

Великі промислові підприємства

Громадські екологічні організації

Малий бізнес

Загальноосвітні заклади

Заклади вищої освіти

Хто з перелічених інституцій має найбільший вплив на стан 
біорізноманіття у Вашій громаді (оцініть за шкалою від 1 до 5, 

де 1 – найбільший вплив, 5 – найменший)

82%

18%

Чи є у Вас досвід 
проведення занять на 

природі?

Так Ні

3%

29,30%

23,20%

44,40%

Якщо так, то як часто Ви 
їх проводите?

1 раз на тиждень 1 раз на місяць

1 раз на рік 2 рази на рік
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(13), вивчення водойм (11) та вивчення техногенних впливів (10). Менше ніж 10 разів 

згадуються ознайомлення з екосистемами (5) теми з географії (7), фізики (2), краєзнавчі 

екскурсії (5). Практичні заняття  - «Збір лікарських рослин, насадження лісу, збір природного 

матеріалу для гербарію і композицій, прибирання узбіч» згадуються лише тричі, 

цілеспрямоване ознайомлення з природоохоронними об’єктами зазначаються у трьох 

відповідях, а вивчення такої економічної теми, як природокористування згадується лише 1 раз.  

 

Теми занять, що проводяться вчителями на природі 

Біорізноманіття. Різноманітність рослинного і тваринного світу нашого краю, Зміна рослинності 
із підняттям угору. Рослинні і тваринні угрупування. Екосистеми. Життєві форми. Популяція 47 

Прогулянки у лісі, шкільному саді, біля водойм, штучних екосистем 14 

Екологія. Екологічна поведінка дітей та їх сімей. Жити в мирі з природою 13 

Водойми. Властивості води 11 

Вивчення техногенних впливів на природу. Зміна клімату. Забруднення 10 

Географічні особливості. Опис погоди. Опис річки. Опис типу ґрунту. Біосфера. Генетичні 
форми рельєфу своєї місцевості. Природні комплекси. Сезонні зміни 7 

Юні туристи-краєзнавці, Люби і знай свій рідний край 5 

Естетика ландшафтів, створення пейзажів 3 

Збір лікарських рослин. Насадження лісу. Збір природного матеріалу для гербарію і 
композицій. Прибирання узбіч 3 

Природоохоронні об’єкти. Охорона природи / пам’яток природи 3 

Фізика в природі 2 

Природокористування 1 

 

Більшість вчителів є екологічно активними, дві третіх з них (74,8%) організовують екологічні 

заходи у своїх населених пунктах, водночас 27,9% (31 респондент) не долучаються до заходів, 

ініційованих іншими організаціями. 
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Як інституції, з якими співпрацюють, респонденти згадують національні парки (5), місцеві 

лісництва (5) Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (2) 

і такі ГО або громадські рухи, як Zero waste (Дзвиняч), Пласт, Карпатська саламандра, Еко-

френдлі, Карпатська лісова школа при Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки та Еко-школа 

від ФАРМАК. Водночас 2 респонденти зазначили, що не знають про існування інституцій 

екологічного спрямування, а 1 респондент має власну ГО. 

 

 
76,6% респондентів-освітян не контактують з ОГС екологічного спрямування. Щодо тематики 

занять на природі, то найпопулярнішою темою, з відповідей вчителів, є вивчення 

біорізноманіття, проявів рослинного і тваринного світу (47 відповідей). Популярними також є 

прогулянки у лісі (14), екологія й екологічна поведінка (13), вивчення водойм (11). Найменш 

популярними є господарська діяльність на природі, наприклад, збір лікарських рослин, 

прибирання узбіч, насадження лісу (3) теми з фізики (2), і найменш популярною є тема 

економічного характеру – природокористування - згадується лише 1 раз.  

4. Потенціал/спроможність зацікавлених сторін щодо збереження біорізноманіття 

Окремий блок запитань стосувався готовності респондентів долучатись до розробки та 

популяризації неформальної екологічної освіти. Зокрема, респондентам було запропоновано 

74,80%

25,20%

Чи ініціюєте Ви екологічні 
заходи для школярів у вашій 

громаді?

Так Ні

72,10%

27,90%

Чи берете Ви участь у 
екологічних ініціативах інших 

організацій/осіб?

Так Ні

23,40%

76,60%

Чи співпрацюєте Ви з громадськими організаціями екологічного 
спрямування, лісовими зеленими екошколами?

Так Ні
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вказати чи готові вони ініціювати проведення позашкільних занять. В результаті аналізу 73,9% 

опитаних дали ствердну відповідь на це запитання.  

 

45,9% - готові долучитися до робочої групи з розроблення методики неформальної екологічної 

освіти, однак  більшій половині опитаних (54,1%), така перспектива є не цікавою.  

 

 
 

Хоч суттєва частка респондентів -74,8% - не працювали раніше над підготовкою екологічних 

занять, та 25,2% опитаних зазначили, що вже мають власні розробки та напрацювання з 

екологічної освіти. 

 

73,90%

26,10%

Чи готові Ви ініціювати проведення позашкільних занять?

Так Ні

45,90%
54,10%

Чи готові Ви взяти участь у робочій групі з розроблення 
методики неформальної екологічної освіти?

Так Ні

25,20%

74,80%

Чи маєте власні розробки (напрацювання) з екологічної 
освіти?

Так Ні
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26 респондентів назвали конкретні теми власних методичних розробок/напрацювань 

екологічного характеру. Серед своїх розробок вчителі називають: дослідження водних ресурсів, 

в т.ч. перевірка якості води, малих рік, джерел, створення екологічних ГЕС на потічках (7), 

дослідження квітів місцевості (3), дослідження вмісту хімічних речовин у продуктах, вивчення 

клімату, згадуються також тематичні екологічні стежки, сезонні свята. Варто зазначити, що 

поміж тем вчителі часто згадують методи роботи і не зазначають конкретних тем, для яких ці 

методи використовують, наприклад,  наметові табори, проекти, дослідження певних питань, 

екологічні заходи, сценарії, тижні екологічної освіти, екологічні стежки і навіть екологічну 

хресну дорогу. 

 

 
Щодо обізнаності респондентів про діяльність проекту, то менше половини опитаних (36,9%) 

чули про проект «Карпатські лісові школи». Також майже половина опитаних вчителів (48,6%) 

знають про те, що у с. Вигода діє лісова школа. 

  

 

  

29,70%

70,30%

Чи маєте Ви власні позитивні практики у сфері екологічної 
освіти?

Так Ні

36,90%

63,10%

Чи відомо Вам про 
міжнародний проект 

«Карпатські лісові школи», 
що впроваджується у Вашому 

регіоні?

Так Ні

48,60%
51,40%

Чи відомо Вам про те, що у 
Центрі спадщини 

Вигодської вузькоколійки 
діє Лісова школа?

Так Ні
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ОПИТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕСУ 

Резюме 

Опитування представників бізнесу проходило  впродовж березня - серпня 2020 р. В опитуванні 

взяло участь 26 респондентів, представників бізнесу (юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців), пов’язаного із заготівлею, переробкою, використанням продуктів лісу, в т.ч. 24 

особи з Івано-Франківської  та 2 – із Закарпатської областей.  

У гендерному відношенні 2/3 респондентів опитування (17 осіб) – чоловіки, а 9 опитаних є 

жінками. Опитані підприємці в категорії 35 – 50 років, решта опитаних молоді люди 21-35 

років (11,5%), та підприємці у віці 50-65 років (19,2%). 

Переважна більшість опитаних мають вищу освіту, з них 53,8% – вищу освіту рівня 

спеціаліста, 26,9% - рівня магістра, 7,7% базову вищу освіту, 11,5% респондентів мають 

професійно-технічну освіту. 

Для підприємців  з числа респондентів біорізноманіття  переважно має практичне значення та 

цінність Більшість опитаних асоціюють цінність біорізноманіття з особистим комфортом 

(69,2%), середовищем для рекреації (61,5%) та умовами для розвитку своїх громад (34,6%). 

При цьому моральні дивіденди від біорізноманіття є для підприємців другорядними (лише 

11,5% з них біорізноманіття дає відчуття сприятливого середовище для еко-освіти, і лише 3,8%   

- відчуття гордості за власну громаду).  

Діяльність респондентів безпосередньо пов’язана з місцевою природою – майже всі вони 

використовують у виробництві/наданні послуг місцеві природні ресурси. При цьому дві 

третини опитаних використовують ліс/деревину (64,0%), а понад половина (56,5%) - лісові 

масиви як об’єкт туристичної активності, трохи менше половини  використовують продукти 

лісу або водні ресурси (48% та 44% відповідно), а 24% - лікарські рослини. 

Респонденти-підприємці планують і надалі використовувати такі ресурси у господарській 

діяльності та декларують готовність  до практичних кроків, що зроблять їх бізнес дружнім до 

довкілля (здобуття знань, освоєння сучасних технологій тощо). В той же час підприємці 

сподіваються як на моральну підтримку своїх громад, так і на протекціонізм держави (пільгове 

кредитування). 

Майже дві третини опитаних підприємців (62%) беруть участь в екологічних ініціативах, 

акціях або сприяють їх проведенню. Водночас лише деякі респонденти (12%) вкладають  

власні кошти в екологічну діяльність, причому в деяких випадках ці інвестиції/пожертви є 

досить символічними. 

Для опитаних потреба створення лісових шкіл для дітей та молоді є очевидною – ідею 

створення таких шкіл для підвищення рівня екологічних знань та мотивування слухачів до 

відповідального ставлення до довкілля підтримали всі респонденти.  

Про реалізацію проекту «Карпатські лісові школи» відомо рівно половині респондентів, 

водночас про роботу лісової школи у Вигоді знає менше половини опитаних. (42,3%). 
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Характеристика респондентів 

Опитування представників бізнесу в Івано-Франківській та Закарпатській  областях методом 

онлайн анкетування. В опитуванні взяли участь 26  представників бізнесу, пов’язаного з 

заготівлею, переробкою та використанням лісу, в т.ч.  24 особи з Івано-Франківської та 2 – із 

Закарпатської областей. У гендерному відношенні 2/3 респондентів опитування (17 осіб) – 

чоловіки, а 9 опитаних є жінками.  

 
 

Щодо вікової структури респондентів найбільшу групу опитаних (65,4%) становлять особи 

віком 35-50 років, а молодь - віком 21-35 років; особи віком від 50 до 65 років становлять 

приблизно рівні групи опитаних (11,5% та 19,2% відповідно). Жоден респондент не є 

молодшим 21 року, одна особа має понад 65 років. 

     
  

Також переважна більшість опитаних мають вищу освіту, з них 53,8% – вищу освіту рівня 

спеціаліста, 26,9% - рівня магістра, 7,7% базову вищу освіту (молодший спеціаліст, бакалавр). 

Водночас 11,5% респондентів здобули професійно-технічну освіту. 

65,4%

34,6%

Стать

Чоловік Жінка

11,5%

7,7%

53,8%

26,9%

Освіта

Професійно-технічна освіта

Базова вища освіта (молодший 
спеціаліст, бакалавр)
Повна вища освіта (спеціаліст)

Повна вища освіта (магістр)

Вчений ступінь

11,5%

65,4%

19,2%

3,8%

Вік респондентів

до 21 р. від 21 до 35 рр.

від 35 до 50 рр. від 50 до 65 рр.

понад 65 рр.
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Задля конкретизації характеристик респондентів з’ясовано сфери бізнесу, в якій вони 

працюють (надано можливість обрати сферу із запропонованого списку або зазначити власний 

варіант). Третина респондентів (34,6%) працює у сфері туризму, дещо менше  (19,2%) - у 

деревообробній галузі. Крім того 3 респондентів зазначило, що займаються фермерством, 2 

працюють в текстильній промисловості. Окремі респонденти зазначили, що працюють у 

сферах  енергетики, сільського зеленого туризму, музейництва, архітектури та дизайну, 

харчовій галузі. 

У бізнесі більшості респондентів (57,7%) задіяні до 5 працівників. При цьому 19,2% опитаних 

зазначили, що забезпечують робочими місцями до 10 осіб, а по троє опитаних вказали 

кількість до 20 і понад 100 працівників.  

1. Розуміння місцевим бізнесом цінності біорізноманіття 

В ході дослідження у респондентів було з’ясовано, в чому саме вони вбачають цінність 

біорізноманіття для своєї громади. Згідно з наданими відповідями найбільше опитаних  

вбачають цінність у комфортних умовах проживання в чистому середовищі (69,2%) та в 

наявності умов для оздоровлення й туризму (61,5%). Приблизно половина респондентів 

вважає, що біорізноманіття є цінним з огляду на доступ до органічних продуктів харчування 

та створення передумов для місцевого економічного розвитку, а третина опитаних (34,6%) 

пов’язує з ним естетичну насолоду, відпочинок або ж сприятливе середовище для існування 

тварин та рослин. Незначній частині опитаних біорізноманіття дозволяє вважати, що у їх 

громадах створені умови для збереження унікальної природи Карпат (19,2%) чи сприятливе 

середовище для екологічної освіти та виховання (11,5%), і лише 3,8% воно надає відчуття 

гордості за власну громаду. 

 

 

 

2. Потреби стейкхолдерів, пов’язаних зі збереженням біорізноманіття 

Діяльність респондентів безпосередньо пов’язана з місцевою природою – майже всі вони 

використовують у виробництві/наданні послуг місцеві природні ресурси. При цьому дві 

69,2%

53,8%

34,6%

50,0%

61,5%

34,6%

3,8%

11,5%

19,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Комфортні умови проживання в чистому середовищі

Доступ до органічних продуктів харчування (гриби, …

Сприятливе середовище для існування інших …

Місцевий економічний розвиток

Умови для оздоровлення та туризму

Можливості для естетичної насолоди, відпочинку для …

Відчуття гордості за громаду

Відчуття того, що моя громада - сприятливе …

Відчуття того, що моя  громада - сприятливе …

В чому Ви вбачаєте цінність біорізноманіття для Вашої 
громади?
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третини опитаних використовують ліс/деревину (64,0%), а понад половина (56,5%) - лісові 

масиви як об’єкт туристичної активності, трохи менше половини  використовують продукти 

лісу (ягоди, гриби) або водні ресурси (48,0% та 44,0% відповідно). Чверть опитаних (24,0%) 

також використовують у власній господарській діяльності лікарські рослини. 

 

У цьому контексті респондентам було також  поставлено запитання щодо ресурсів, яких вони 

потребують, щоб зробити їх бізнес більш дружнім до довкілля і, як наслідок, - до 

біорізноманіття. При цьому учасникам опитування пропонувалось оцінити  потреби із 

запропонованого переліку за 5 бальною шкалою (1 – найбільше потрібно, 5 – найменше 

потрібно. Надані відповіді не виявили критичних потреб – середні бали коливаються у 

діапазоні від 2,54 до 3,25. Тож  можна вважати, що усі з перелічених потреб є важливими для 

респондентів приблизно в рівній мірі. Представники бізнесу найбільше потребують розуміння 

та підтримки  громади (2,54), надання цільових кредитів на пільгових умовах (2,56 бали), а 

також вбачають потреби у впровадженні нових технологій (2,58) та набутті знань (2,68). При 

цьому переважна більшість опитаних (23 із 26) не бачать потреби у переорієнтації чи згортанні 

обраної господарської  діяльності 

64,0%

48,0%

24,0%

44,0%

56,0%

44,0%

0,0%

0,0%

4,0%

Ліс/деревина
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Лікарські рослини

Гриби 

Ліс в цілому,як об'єкт туристичної активності

Вода,природні потоки

Лікувальні грязі

Мінеральні води/бальнеологічні ресурси

Інше

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Якщо так, то відзначте, які саме ресурси Ви 
використовуєте
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3. Залучення стейкхолдерів та місцевих громад до збереження біорізноманіття та 

екологічної освіти 

Окрема частина дослідження мала своїм завданням з’ясувати ступінь та характер залучення 

місцевих підприємців до збереження довкілля та еко-освіти. Відповідаючи на питання анкети, 

кожен третій (30,8%) зазначив, що впродовж останніх 12 місяців особисто брав участь у 

заходах  та громадських ініціативах із збереження довкілля, а майже кожен п’ятий (19,2%) 

сприяв такій діяльності, надаючи  матеріальні ресурси (транспорт, матеріали), 11,5% 

підтримували екологічні заходи фінансово. Водночас, більш ніж третина опитаних (38,5%) 

взагалі не долучалися до екологічних акцій.  
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2,68
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3,94

2,54

3,25
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Нове обладнання

Нові знання

Нові технології

Спеціалісти

Робоча сила

Відмова від діяльності, переорієнтація бізнесу

Розуміння та підтримка громади

Зменшення конкуренції

Цільове кредитування на пільгових умовах

Яких ресурсів Ви потребуєте для того, щоб зробити 
Ваш бізнес більш дружнім до довкілля і, як наслідок, 
- до біорізноманіття (оцініть за шкалою від 1 до 5, де 

1 – найбільше потрібно, 5 – найменше потрібно)
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4. Потенціал / спроможність місцевого бізнесу щодо збереження біорізноманіття 

 

Конкретизуючи розмір фінансової підтримки громадських ініціатив, яку надавали 4 респонденти, 

троє зазначили, що переказували більше 51 євро (понад 1500 грн), один вказав матеріальну 

допомогу в діапазоні  від 11 до50 євро, 301-1500 грн).  

 

5. Обізнаність про міжнародний проект «Карпатські лісові школи» та про діяльність 

лісової школи  

Для  опитаних потреба створення лісових шкіл для дітей та молоді є очевидною – ідею створення 

таких шкіл для підвищення рівня екологічних знань та мотивування слухачів до відповідального 

11,5%

30,8%

19,2%

38,5%

Чи підтримували Ви впродовж 12 останніх місяців 
громадські ініціативи чи організації, які займаються 

збереженням довкілля?

Так, переказував кошти

Так, допомагав як волонтер (особисто брав участь у заходах)

Так, надавав іншу матеріальну допомогу (наприклад, допомагав з транспортом чи матеріалами)

Ні, не підтримував

42,3%

57,7%

Чи відомо Вам про діючу 
в регіоні лісову школу в 

Центрі спадщини 
Вигодської вузькоколійки?

Так, відомо Ні, не відомо

50%50%

Чи чули Ви про проект 
«Карпатські лісові школи –

пілотне співробітництво для 
збереження природи та 
екологічної освіти», що 

впроваджується у Вашому …

Так Ні
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ставлення до довкілля підтримали всі респонденти. Додатково з’ясована обізнаність 

респондентів про міжнародний проект «Карпатські лісові школи», та про діяльність лісової 

школи при Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки. Як свідчать відповіді, про реалізацію 

проекту відомо рівно половині респондентів, водночас про роботу лісової школи у Вигоді знає 

менше половини опитаних. ( 42,3% ) 
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ОПИТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРИРОДООХОРОННИХ УСТАНОВ, 

ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Резюме 

Опитування представників природоохоронних установ, органів влади та неурядових 

організацій проводилось у березні – серпні 2020 року серед представників природоохоронних 

установ (установ природо-заповідного фонду, наукових установ природоохоронного 

спрямування), органів управління та контролю у сфері екології та природних ресурсів 

(місцевих/територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або їх 

структурних підрозділів, інспекцій, служб тощо). 

В опитуванні взяли участь 15 представників природоохоронних установ, зокрема фахівці з 

екологічної освіти, наукові співробітники, інженери Карпатського національного природного 

парку, Галицького національного природного парку, Національного природного парку 

"Гуцульщина", природного заповіднику "Горгани", а також представники 3 неурядових 

організацій, що працюють в екологічній сфері. 

У гендерному контексті переважна більшість респондентів, що взяли участь у опитуванні (12 

осіб або 86,70% ) - жінки і лише 3 респонденти (13,3% ) є чоловіками. Майже половина 

респондентів (46,7%) є особами  віком 35-50 років, молодь від 21 до 35 років склала 40% та 

особи віком 50-65 років  - 13,3 %. 

Основними чинниками, що завдають шкоду природоохоронним територіям є засмічення 

побутовими та промисловими відходами, ігнорування вимог щодо очищення стічних вод, 

утилізації відходів, а також вирубка лісів. Окремі респонденти зазначили також 

неконтрольоване спалювання трави та сміття, порушення природоохоронного режиму,  

джипінг, будівництво без дотримання відповідних норм, або ж туризм чи господарська 

діяльність у широкому розумінні. Також майже всі опитані (14 чол.) зазначили, що  на 

природоохоронних  територіях діють еко активісти і  лише одному респонденту невідомо про 

таку діяльність. 

На думку більш ніж 2/3 респондентів для кращого розуміння місцевими мешканцями цінності 

біорізноманіття необхідне фінансування цільових екологічних програм, а також  освітні та 

практичні природоохоронні заходи, крім того 40% опитаних вважають, що цінність 

біорізноманіття місцевими  громадам допоможе зрозуміти ознайомлення з кращими 

екологічними практиками інших територій. Практично всі респонденти зазначили, що їхніми 

установами проводяться різноманітні  освітні заходи (тренінги, семінари, практичні заняття, 

екологічні квести), а третина респондентів згадала також практичні природоохоронні акції. 

Окремі респонденти також вказали¸ що їх установи проводять адвокаційні кампанії чи беруть 

участь у реалізації екологічних проектів. 

Більшість опитаних (53,3%) зазначила, що їх установи проводять екологічні заходи або 

долучаються до інших екологічних ініціатив 1-2 рази на місяць, а деякі організовують  або 

беруть участь екологічних заходах 1 раз на тиждень. Водночас третина опитаних 

організовують або долучаються до проведення  еко заходів на частіше 1 разу на  рік. Також 

вони сприяють підвищенню обізнаності місцевих громад в екологічній сфері, використовуючи 

для цього як сучасні інформаційні технології (інтернет) так і традиційні методи поширення 

інформації (особисті зустрічі). 

Майже половина респондентів фактично визнає, що природоохоронна діяльність їх інституцій 

може бути покращена  46,7% опитаних відповіли, що їх установа робить все необхідне для 

збереження біорізноманіття, водночас 53,3% так не вважають. Опитані переважно  декларують 

готовність підтримувати діяльність лісових шкіл -– переважно шляхом залучення до розробки 
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методики неформальної освіти, до подальшого проведення занять,  а також надання 

методичних матеріалів для таких занять. При цьому лише 2 респонденти відзначили, що 

вони/їх організації готові фінансово підтримати діяльність лісових шкіл.  

Три чверті опитаних (73,3%) відомо про реалізацію проекту «Карпатські лісові школи», так і 

про роботу лісової школи при Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки (ця категорія 

опитаних є найбільш поінформованою про діяльність проекту та про роботу Лісової школи).  
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Характеристика респондентів 

В опитуванні взяли участь 15 респондентів, в т. ч. фахівці з екологічної освіти, наукові 

співробітники, інженери Карпатського національного природного парку, Галицького 

національного природного парку, НПП "Гуцульщина", один представник Природного 

заповіднику "Горгани", представники 3 неурядових організацій екологічного спрямування. 

Більша частина респондентів, що взяли участь у опитуванні – жінки, частка яких склала 

86,70% (12 осіб) і лише13,3% чоловіки (3 особи). 

 

 

Відповідно до даних аналізу, 46,7% опитаних були особи у віці 35-50 років, дещо менше - у 

віці від 21 до 35 років та від 50 до 65 років (40% та 13,3 % відповідно). Не було жодного 

респондента молодшого за 21 рік та у віці понад 65 років. 

 

 

  

13,3%

86,7%

Стать респондентів

Чоловік Жінка

40,0%

46,7%

13,3%

Вік респондентів

до 21 р. від 21 до 35 р. від 35 до 50 р. від 50 до 65 р. понад 65 р.
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1. Розуміння представників природоохоронними інституціями цінності біорізноманіття 

Респондентам запропоновано вказати види діяльності на території відповідних 

природоохоронних установ, які на їх думку найбільше наносять шкоду біорізноманіттю 

(учасники опитування могли вказати кілька видів такої діяльності). Як свідчать надані 

відповіді, найчастіше шкоду природоохоронним територіям завдає засмічення побутовими та 

промисловими відходами, ігнорування вимог щодо очищення стічних вод, утилізації відходів, 

а також вирубка лісів. Окремі респонденти зазначили, що біорізноманіттю наносять шкоду 

також неконтрольоване спалювання трави та сміття, порушення природоохоронного режиму, 

джипінг, будівництво без дотримання відповідних норм, або ж туризм чи господарська 

діяльність у широкому розумінні. 

В ході дослідження також з’ясовувалось, чи діють на відповідних природоохоронних 

територіях  еко активісти. Майже всі опитані (15 осіб) підтвердили, що активісти зі збереження 

довкілля діють на їх територіях і  лише одному респонденту невідомо про таку діяльність. 

 

 

Також три чверті респондентів (73,3%)  відзначили, що мешканці місцевих громад звертались 

до природоохоронних інституцій за вирішенням екологічних проблем, і лише 4 респондентам 

(26,7%) невідомо про такі звернення.  

 

93,30%

6,70%

Чи діють на території Вашої діяльності 
екоактивісти?

Так Ні Не знаю

73,3%

26,7%

Чи зверталися до Вас мешканці громад з 
екологічними проблемами?

Так Ні
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2. Потреби представників природоохоронних інституцій, пов’язаних зі збереженням 

біорізноманіття 

В рамках дослідження передбачалось з’ясувати, які види діяльності/підтримка  потрібні для 

кращого розуміння місцевими мешканцями цінності біорізноманіття. На думку більш ніж 2/3 

представників інституцій охорони довкілля, такими формами підтримки насамперед є 

фінансування цільових екологічних програм (12 респондентів), а також  освітні та практичні 

природоохоронні заходи (9 та 10 респондентів відповідно). Крім того 40% опитаних вважають, 

що цінність біорізноманіття місцевими  громадам допоможе зрозуміти ознайомлення з 

кращими екологічними практиками інших територій, а по 2 респонденти вбачають користь у 

промоції переваг проживання на природоохоронних територіях та жорстких фінансових 

санкціях за заподіяння шкоди довкіллю. 

Стосовно видів підтримки, які вже надають /можуть надавати відповідні природоохоронні 

установи для підвищення рівня екологічної освіти місцевих мешканців, практично всі 

респонденти зазначили, що їхніми установами проводяться різноманітні  освітні заходи 

(тренінги, семінари, практичні заняття, екологічні квести), крім того третина респондентів 

згадала практичні природоохоронні акції. Окремі респонденти також вказали¸ що їх установи 

проводять адвокаційні кампанії чи беруть участь у реалізації екологічних проектів. 

3. Залучення представників природоохоронних інституцій до збереження біорізноманіття 

та екологічної освіти  

Відповідаючи на питання анкети, більшість опитаних (53,3%) зазначила, що їх установи 

проводять екологічні заходи для місцевих громад або долучаються до інших екологічних 

ініціатив з регулярністю 1-2 рази на місяць, а представники двох НПП – Галицького та 

«Гуцульщина» – зазначили, що організовують  або беруть участь в екологічних заходах, як 

правило, 1 раз на тиждень. Водночас третина опитаних вказала, що організовують або 

долучаються до еко заходів раз на  рік або навіть рідше. 

 

При цьому респонденти, конкретизуючи власні відповіді, вказали які саме екологічні заходи 

за участю місцевих жителів вони проводять. До таких заходів належать, наукові (дослідження, 

спостереження,  прибирання територій (толоки), посадка лісу, інформаційно-просвітницькі 

(екскурсії, еко-уроки, круглі столи, тренінги, роз'яснення, квести, заняття на природі, 

екскурсії. 

13,3%

53,3%

33,3%

0

Як часто Ви проводите екологічні заходи для місцевих 
громад або долучаєтесь до інших екологічних ініціатив?

1 раз на тиждень 1-2 рази на місяць    1 раз у рік і рідше Ніколи
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Також з’ясовано основні комунікаційні канали, які використовують респонденти для 

поширення чи отримання інформації з екологічних питань, в т.ч. питань біорізноманіття. При 

наданні відповідей майже всі відзначили, що використовують інтернет-ресурси,  другим за 

поширенням способом комунікації є особисті зустрічі (їх використовує 73,3% респондентів).  

крім того близько половини  респондентів вдаються до послуг ЗМІ, проводять 

тренінги/семінари, розповсюджують друковані матеріали. При цьому, один респондент 

вказав, що його організація впроваджує екологічні проекти, де громади є головними 

бенефіціарами. 

4. Потенціал / спроможність представників природоохоронних інституцій щодо 

збереження біорізноманіття 

 

Також дослідження продемонструвало доволі високу готовність респондентів бути причетними 

- 86,7% опитаних  готові брати участь в розробленні методики неформальної екологічної освіти 

і лише двоє не виявили інтересу до такої діяльності  

 
Також всі респонденти визнали необхідність підтримувати діяльність лісових шкіл. Водночас,  

відповідаючи на питання щодо  готовності надавати певну підтримку лісовим школам  дві 

третини респондентів вказали, що їх установи готові долучатися до проведення занять, а 

надавати методичні матеріали для підготовки та проведення занять погодилася половина 

46,70%

0

53,30%

0

Чи вважаєте Ви, що Ваш орган/установа робить все 
необхідне для збереження біорізноманіття?

Так Ні Частково Не знаю

86,70%

13,30%

Чи готові Ви взяти участь у робочій групі з розроблення 
методики неформальної екологічної освіти?

Так Ні



 
 
 

45 
 

опитаних. При цьому лише 2 респонденти відзначили, що вони/їх організації готові фінансово 

підтримати діяльність лісових шкіл. Крім того, одна відповідь вказує на готовність надавати 

лісовим школам матеріальні ресурси, ще одна – на намір ділитися ідеями щодо збереження 

біорізноманіття. 

 

 

 

5. Обізнаність про міжнародний проект «Карпатські лісові школи» та про діяльність 

лісової школи 

Насамкінець у респондентів з’ясовано їх поінформованість щодо впровадження на 

території Івано-Франківщини  міжнародного проекту «Карпатські лісові школи» та про 

діяльність  лісової школи при Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки. Як засвідчили 

відповіді, майже три чверті опитаних (73,3%) знають як про реалізацію вказаного проекту, так 

і про роботу лісової школи у Вигоді. 

 

 

73,3%

26,7%

Чи відомо Вам про 
міжнародний проект 

«Карпатські лісові школи», що 
впроваджується у Вашому 

регіоні?

Так Ні

73,30%

26,70%

Чи відомо Вам про те, що у 
Центрі спадщини Вигодської 

вузькоколійки діє «Лісова 
школа»?

Так Ні

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Методичними матеріалами

Залучення представників Вашого органу/установи до 
проведення занять

Надання матеріальних ресурсів

Надання фінансування

Інше: ділитися досвідом як зберегти біорізноманіття

Види підтримки діяльності лісових шкіл
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Вибіркова модель дослідження громадян України 

Вибіркова модель дослідження. 

Запропонована модель вибіркової сукупності покликана перевірити гіпотезу, що 

відповіді респондентів можуть відрізнятись, враховуючи рівень витрат на захист 

навколишнього природного середовища у місцях їх проживання. Зведені параметри моделі 

вибіркової сукупності наведені в таблиці нижче. 

Параметр  

Довірча ймовірність 95% 

Процент відповідей, для яких розраховується розмір вибірки 50% 

Очікувана похибка вибірки (без врахування дизайн-

ефекту) 

Для району дослідження ±5% 

Для окремих страт ±7% 

   

Розмір генеральної сукупності 301 776 

   

Розмір вибіркової сукупності 

Для вибірки, зважене 384 

Для страт загалом 392 

Страта №1 196 

Страта №2 196 

   

Доля страт у вибірці, незважена 
Страта №1 62% 

Страта №2 38% 

Модель проведення польових етапів дослідження передбачала збір даних за стратифікованою, 

чотириступеневою вибіркою. Вибірка репрезентативна для дорослого населення, яке а) 

старше 20 років; б) постійно проживає на території регіону проведення дослідження); в) 

постійно проживає в населених пунктах з населенням більше 500 осіб; г) не проходить 

військову службу і не перебуває у в’язницях, медичних закладах чи на обов’язковій 

самоізоляції. 

На етапі формування вибірки було виокремлено дві окремі території проведення дослідження 

шляхом стратифікації цільових населених пунктів витратами на охорону природного 

навколишнього середовища на тисячу наявного населення в 2018 році4 з формуванням 2 страт 

(страта №1: витрати від 100 тис. грн до мільйона на тисячу населення - Долинський, 

                                                           
4 Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах у 2018 році, Державна служба 

статистики у Івано-Франківській області  (http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/NS16-n.HTM) 
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Надвірнянський, Косівський Богородчанський, Коломийський та Рожнятівський райони та 

Болехівська міська рада; страта №2: витрати більше мільйона гривень на тисячу населення - 

Верховинський район та Яремчанська міська рада). Кількість інтерв’ю, що має бути проведено 

для кожної страти, було визначено пропорційно до чисельності дорослого населення (квотний 

відбір)5. Відбір населених пунктів, де буде проводитись опитування, та респондентів у ньому 

планується здійснити методом випадкового відбору. 

Дизайн дослідження дозволив виявити розбіжності в оцінках, поглядах і паттернах поведінки 

респондентів, які проживають на цих територіях. Після зважування отриманих результатів 

дані стануть доступні для всього регіону дослідження. 

Очікувана кількість інтерв’ю (розподіл за територією, статтю та віковими групами 

респондентів) 

Регіон проведення дослідження 

Богородчанський, Долинський 

Коломийський, Рожнятівський 

райони 

Верховинський, 

Надвірнянський, Косівський 

райони; Яремчанська та 

Болехівські міські ради 

Чисельність 

населення, осіб 

Усього 177 125 210 930 

Старше 20 років 137 743 164 033 

 

Страта за моделлю 
1 2 

Кількість інтерв’ю 

Розрахункова кількість 196 196 

Очікувана кількість  195 195 

Чоловіки, кількість 

інтерв’ю 

20 - 29 років 18 18 

30 - 39 років 21 21 

40 - 49 років 17 17 

50 - 59 років 16 16 

60 - 69 років 11 11 

70 і старше років 7 7 

Жінки, кількість 

інтерв’ю 

20 - 29 років 17 17 

30 - 39 років 20 20 

40 - 49 років 18 18 

50 - 59 років 18 18 

60 - 69 років 16 16 

70 і старше років 16 16 

 

  

                                                           
5 Квотування проводилось відповідно до даних, опублікованих у статистичному збірнику «Розподіл постійного населення України за статтю 

та віком на 1 січня 2019 року», Київ, Державна служба статистики України, 2019 р. 

(http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2019/zb_rpnu2019.xls) 



 
 
 

48 
 

Додаток 2. Зразки анкет для чотирьох груп респондентів 
 

АНКЕТА ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАД 
 

Блок 1. Розуміння цінності біорізноманіття 

1. На Вашу думку, чи цінним є біорізноманіття Вашої місцевості?  

(Біорізноманіття – це природні багатства території з сукупністю всіх видів рослин і тварин різних 

природних середовищ проживання (лісові, лучні, водні, болотяні тощо) 

 

 Так                  Ні             Важко відповісти 

 

2. В чому ви вбачаєте цінність біорізноманіття для Вашої громади? (Вибрати три позиції з 

нижче перерахованих) 

 Комфортні умови проживання в чистому середовищі 

 Доступ до органічних продуктів харчування (гриби, ягоди, лікарські трави) 

 Сприятливе середовище для існування інших організмів (тварин, рослин) 

 Передумова для місцевого економічного розвитку 

 Передумова для оздоровлення та туризму 

 Естетична насолода, відпочинок для душі 

 Предмет гордості громади 

 Середовище для екологічної освіти та виховання  

 Середовище збереження унікальної природи Карпат 

 Інше __________________________________________________________________________ 

 

Блок 2. Потреби респондентів, пов’язані зі збереженням біорізноманіття  

3. Якою мірою Вас турбують питання стану довкілля у вашій громаді? 

 

 Дуже турбують    Мало турбують    Не турбують 

 

4. Назвіть відомі Вам суттєві екологічні проблеми у вашій громаді (до трьох)? 

 

1________________________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________________________ 

 

5. Чи може Ваша громада самостійно вирішити наявні екологічні проблеми? 

 Так                  Ні               Важко відповісти 
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6. Звідки Ви отримуєте інформацію про стан/довкілля екологічні проблеми? (можна обрати 

декілька опцій) 

 

 від органів місцевого самоврядування громади; 

 від районних/регіональних органів влади;  

 з місцевих ЗМІ; 

 з веб-сторінок, соцмереж тощо; 

 від неурядових організацій; 

 від окремих авторитетних фахівців; 

 від сусідів /друзів; 

 з інших джерел (вказати яких __________________________________________________) 

 

7. Чи достатньо Вам інформації щодо екології, яку ви отримуєте? 

 

 Так                  Ні               Важко відповісти 

 

8. Хто з перелічених інституцій має найбільший вплив на стан біорізноманіття у Вашій 

громаді (оцініть за шкалою від 1 до 5, де 1 – найбільший вплив, 5 – найменший): 

 1 2 3 4 5 

Органи місцевого самоврядування      

Районні/регіональні органи влади      

Заклади вищої освіти      

Загальноосвітні заклади      

Великі промислові підприємства      

Малий бізнес      

Національні парки та заповідники, інші установи 

природо-заповідного фонду 

     

Громадські екологічні організації      

Інші (вказати) _____________________________________ 
 

     

 

Блок 3. Залучення до збереження біорізноманіття та екологічної освіти 

9. Чи брали Ви коли-небуть участь у екологічних заходах у вашій громаді? 

 Так                  Ні     

           

10.  Якщо так, то назвіть такі заходи та їх організаторів: 

________________________________________________________________________________ 

 

Блок 4. Потенціал респондентів щодо збереження біорізноманіття 
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11. Чи взяли би Ви участь в акції «Посади дерево», якщо би вона проходила з у Вашій 

місцевості? 

 Так                  Ні             

 

12.  Яку суму Ви готові заплатити для підтримки організації, яка займається неформальною 

освітою дітей на природі? 

 

 До 5 євро (до 150 грн) 

 Від 6 до 10 євро (151-300 грн) 

 Від 11 до 50 євро (301-1500 грн) 

 51 євро і більше (понад 1500 грн) 

 Мене це не цікавить 

 

13. Чи відомо Вам про міжнародний проект «Карпатські лісові школи», що впроваджується 

у Вашому регіоні? 

 Так                  Ні             

 

14. Чи відомо Вам про те, що у Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки діє «Лісова 

школа»? 

 Так                  Ні             

 

 

Інформація про респондента 

Гендер: 

чол.     жін. 

 

Вік: 

до 21 р.    від 21 до 35 рр.  від 35 до 50 рр. 

від 50 до 65 рр.   понад 65 р. 
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АНКЕТА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕСУ 

Блок 1. Рівень розуміння місцевим бізнесом цінності біорізноманіття 

1. Вкажіть, будь ласка, назву населеного пункту (пунктів) області, де реалізується Ваш бізнес? 

(напишіть відповідь у полі нижче) 

 

 

2. Зазначте, будь ласка, сферу бізнесу, в якій Ви працюєте: 

 Туризм 

 Фермерство 

 Ягідництво  

 Деревообробна галузь 

 Транспортування 

 Енергетика 

 Текстильна промисловість 

 Освітні послуги 

 Інше (вкажіть)________________________________________________________ 

3. Вкажіть кількість Ваших працівників 

 До 5 

 До 10 

 До 20 

 До 50  

 До 100 

 Понад 100 осіб 

4. 4. Якщо говорити особисто про Вас, то в чому Ви вбачаєте цінність біорізноманіття для 

Вашої громади? (оберіть, будь ласка, три позиції з нижче перерахованих)  

 Комфортні умови проживання в чистому середовищі 

 Доступ до органічних продуктів харчування (гриби, ягоди, лікарські трави) 

 Сприятливе середовище для існування інших організмів (тварин, рослин) 

 Місцевий економічний розвиток 

 Умови для оздоровлення та туризму 
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 Можливості для естетичної насолоди, відпочинку для душі 

 Відчуття гордості за громаду 

 Відчуття того, що моя громада - сприятливе середовище для екологічної освіти та виховання 

 Відчуття того, що моя  громада - сприятливе середовище для збереження унікальної природи 

Карпат 

Блок 2. Потреби стейкхолдерів, пов’язаних зі збереженням біорізноманіття 

5. Чи використовуєте Ви у виробництві /наданні послуг місцеві природні ресурси? 

 Так                  Ні 

6. Якщо так, то відзначте, які саме ресурси Ви використовуєте: 

 Ліс/деревина 

 Ягоди 

 Лікарські рослини 

 Гриби  

 Ліс в цілому, як об’єкт туристичної активності 

 Вода, природні потоки 

 Лікувальні грязі 

 Мінеральні води /бальнеологічні ресурси 

 Інше (вказати)___________________________________________________________________ 

 

7. Яких ресурсів Ви потребуєте для того, щоб зробити Ваш бізнес більш дружнім до довкілля і, 

як наслідок, - до біорізноманіття (оцініть за шкалою від 1 до 5, де 1 – найбільше потрібно, 5 – 

найменше потрібно): 

 1 2 3 4 5 

Нове обладнання      

Нові знання      

Нові технології      

Спеціалісти      

Робоча сила      

Відмова від діяльності, переорієнтація бізнесу      

Розуміння та підтримка громади      

Зменшення конкуренції      

Цільове кредитування на пільгових умовах      

Інше (вкажіть) ________________________ 
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Блок 3. Рівень залучення стейкхолдерів та місцевих громад до збереження 

біорізноманіття та екологічної освіти 

8. Чи підтримували Ви впродовж 12 останніх місяців громадські ініціативи чи організації, які 

займаються збереженням довкілля? 

 Так, переказував кошти 

 Так, допомагав як волонтер (особисто брав участь у заходах) 

 Так, надавав іншу матеріальну допомогу (наприклад, допомагав з транспортом чи 

матеріалами) 

 Ні, не підтримував   

9. Якщо Ви обрали “переказував кошти” в попередньому питанні, то про яку суму йде мова?  

 До 5 євро (до 150 грн) 

 Від 6 до 10 євро (151-300 грн) 

 Від 11 до 50 євро (301-1500 грн) 

 51 євро і більше (понад 1500 грн) 

10. Чи Ви підтримуєте ідею створення лісових шкіл для виховання у дітей та молоді 

шанобливого ставлення до довкілля та мотивування їх зберігати біорізноманіття? 

 Так    Ні  

 

Блок 4. Потенціал / спроможність зацікавлених сторін щодо збереження біорізноманіття 

11. Чи чули Ви про проект «Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для збереження 

природи та екологічної освіти», що впроваджується у Вашому регіоні? 

           Так, чув/чула                  Ні, не чув/не чула             

12. Чи відомо Вам про діючу в регіоні лісову школу в Центрі спадщини Вигодської 

вузькоколійки? 

      Так, відомо                    Ні, не відомо             

 

Інформація про респондента 

Гендер: 

чол.     жін. 

Вік: 

до 21 р.    від 21 до 35 рр.  від 35 до 50 рр. 

від 50 до 65 рр.   понад 65 р. 

Освіта: 

 Базова загальна освіта (9 класів) 
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 Загальна середня освіта (11 класів) 

 Професійно-технічна освіта 

 Базова вища освіта (молодший спеціаліст, бакалавр) 

 Повна вища освіта (спеціаліст) 

 Повна вища освіта (магістр) 

 Вчений ступінь 

Контактний номер телефону: 

_________________________________ 

 

Дані про інтерв’юера 

 

ПІБ інтерв'юера: ______________________________________________________________ 

Дата проведення інтерв’ю: _____________________________________________________ 

Спосіб проведення інтерв’ю:____________________________________________________ 

Населений пункт: _____________________________________________________________  
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АНКЕТА ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

 

Блок 1. Потреби освітян у формуванні в учнів розуміння необхідності збереження 

біорізноманіття 

1. В чому ви вбачаєте цінність біорізноманіття для Вашої громади? (Вибрати три позиції з 

нижче перерахованих) 

 Комфортні умови проживання в чистому середовищі 

 Доступ до органічних продуктів харчування (гриби, ягоди, лікарські трави) 

 Сприятливе середовище для існування інших організмів (тварин, рослин) 

 Передумова для місцевого економічного розвитку 

 Передумова для оздоровлення та туризму 

 Естетична насолода, відпочинок для душі 

 Предмет гордості громади 

 Середовище для екологічної освіти та виховання  

 Середовище збереження унікальної природи Карпат 

 Інше __________________________________________________________________________ 

 

Блок 2. Потреби освітян, пов’язаних зі збереженням біорізноманіття 

2. Що Вам потрібно для того щоб, проводити заняття на природі? (Оцініть потреби від 1 до 5, 

де 5 – потрібно найменше, 1 – потрібно найбільше): 

 1 2 3 4 5 

Транспортне забезпечення      

Методичне забезпечення (інструкції для вчителів)      

Включення занять з екологічної тематики до офіційних 

навчальних програм 

     

Матеріали для учнів за темами занять      

Доступ до відповідних місць за тематикою занять      

Залучення відповідних фахівців (екологів, лісівників, та ін.)      

Розпорядження місцевого органу освіти      

Розпорядження адміністрації закладу      

Рішення батьківського комітету      

Інше (вкажіть) ________________________      

 
3. Чи використовуєте Ви матеріали про місцеве біорізноманіття у навчальній програмі? 
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Так                  Ні 

 

4. Чи достатньо екологічної інформації щодо біорізноманіття регіону для Вас є у вільному 

доступі для того, щоб підготуватися до відповідних тем занять? 

 

 Достатньо    Частково    Немає інформації 

 

5. Хто з перелічених інституцій має найбільший вплив на стан біорізноманіття у Вашій 

громаді (оцініть за шкалою від 1 до 5, де 1 – найбільший вплив, 5 – найменший): 

 1 2 3 4 5 

Органи місцевого самоврядування      

Районні/регіональні органи влади      

Заклади вищої освіти      

Загальноосвітні заклади      

Великі промислові підприємства      

Малий бізнес      

Національні парки та заповідники, інші установи 

природо-заповідного фонду 

     

Громадські екологічні організації      

Інші (вказати) _____________________________________      

 

Блок 3. Рівень залучення освітян та місцевих громад до позашкільної екологічної освіти 

 

6. Чи є у Вас досвід проведення занять на природі? 

 

 Так                  Ні             

 

Якщо так, то як часто Ви їх проводите? 

 1 раз на тиждень  1 раз на місяць  1 раз на рік  2 рази на рік 

Назвіть теми ваших занять на природі: 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Чи ініціюєте Ви екологічні заходи для школярів у вашій громаді? 

 

 Так                  Ні             

 

8. Чи берете Ви участь у екологічних ініціативах інших організацій/осіб? 

 

 Так                  Ні             
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9. Чи співпрацюєте Ви з громадськими організаціями екологічного спрямування, лісовими 

зеленими екошколами? 

 Так                  Ні             

Якщо так, то назвіть їх: ____________________________________________________________ 

 

Блок 4. Потенціал / спроможність зацікавлених сторін щодо збереження біорізноманіття 

10. Чи готові Ви ініціювати проведення позашкільних занять? 

  

 Так                  Ні             

 

11. Чи готові Ви взяти участь у робочій групі з розроблення методики неформальної 

екологічної освіти? 

 Так                  Ні             

 

12. Чи маєте власні розробки (напрацювання) з екологічної освіти? 

 

 Так                  Ні 

Якщо так, то які (назвіть):________________________________________________________ 

 

13. Чи маєте Ви власні позитивні практики у сфері екологічної освіти? Якщо так, будь ласка, 

коротко опишіть їх: 

 Так                  Ні 

Якщо так, то коротко опишіть їх нижче: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. Чи відомо Вам про міжнародний проект «Карпатські лісові школи», що впроваджується у 

Вашому регіоні? 

 Так                  Ні             

 

15. Чи відомо Вам про те, що у Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки діє «Лісова 

школа»? 

 Так                  Ні             

 

 

Інформація про респондента 

Назва навчального закладу:_______________________________________________________ 

ПІБ респондента: _______________________________________________________________ 

Спеціалізація:___________________________________________________________________ 

 

Гендер: 
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чол.     жін. 

 

Вік: 

до 21 р.    від 21 до 35 рр.  від 35 до 50 рр. 

від 50 до 65 рр.   понад 65 р. 

 

Освіта: 

 Початкова загальна освіта (9 класів)   

 Загальна середня освіта (11 класів)  

 Професійно-технічна освіта                                      

 Базова вища освіта (бакалавр) 

 Повна вища освіта 
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АНКЕТА ПРИРОДООХОРОННИХ УСТАНОВ ТА 

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ /ОРГАНІВ ВЛАДИ 

 

Блок 1. Оцінка рівня розуміння місцевими громадами цінності біорізноманіття 

 
1. Який орган/установу Ви представляєте (виберіть лише один варіант)? 

 Установа природно-заповідного фонду 

 Науково-дослідна установа 

 Місцевий орган виконавчої влади у сфері екології використання природних ресурсів 

 Контролюючий орган (екологічна інспекція тощо) 

 Орган місцевого самоврядування 

 

2. Які види діяльності на території Вашої діяльності найбільше наносять шкоду 

біорізноманіттю (назвіть до трьох видів)? 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Чи діють на території Вашої діяльності екоактивісти? 

 

 Так                  Ні             Не знаю 

 
4. Чи зверталися до Вас мешканці громад з екологічними проблемами? 

 

 Так  Ні 

 

Блок 2. Потреби стейкхолдерів, пов’язаних зі збереженням біорізноманіття 

5.  Який вид підтримки потрібний мешканцям території Вашої діяльності для кращого 

розуміння цінності біорізноманіття? 

 Освітні заходи 

 Практичні природоохоронні заходи/акції (толоки тощо) 

 Ознайомлення з кращими екологічними практиками інших територій 

 Фінансування цільових екологічних програм 

 Інше___________________________________________________________________________ 
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6. Який вид підтримки місцевим громадам надає /може надати Ваш орган/установа для 

підвищення рівня екологічної освіти місцевих мешканців? 

 

 

 

      Блок 3. Рівень залучення стейкхолдерів та місцевих громад до збереження 

біорізноманіття та екологічної освіти 

7. Як часто Ви проводите екологічні заходи для місцевих громад або долучаєтесь до інших 

екологічних ініціатив? 

 1 раз на тиждень   1-2 рази на місяць        1 раз у рік і рідше  Ніколи 

 

8. Які саме екологічні заходи із залученням місцевих мешканців Ви проводите? 

___________________________________________________________________________________ 

 

9. Які способи комунікації Ви використовуєте для поширення/отримання інформації з 

екологічних питань, в т.ч. питань біорізноманіття? 

 Особисті зустрічі 

 Тренінги /семінари 

 ЗМІ 

 Інтернет-ресурси 

 Інформаційні бюлетні /буклети /публікації тощо 

 Інше__________________________________________________________________________ 

Блок 4. Оцінка потенціал / спроможність зацікавлених сторін щодо збереження 

біорізноманіття 

10.  Чи вважаєте Ви, що Ваш орган/установа робить все необхідне для збереження 

біорізноманіття? 

 Так                  Ні             Частково           Не знаю 

 

11. Чи готові Ви взяти участь у робочій групі з розроблення методики неформальної екологічної 

освіти? 

 Так                  Ні             

 

12. Чи вважаєте Ви потрібною підтримку діяльності лісових шкіл? 

 

 Так                  Ні             

 

 

13. Якщо так, то як саме? 

 Методичними матеріалами 
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 Надання матеріальних ресурсів 

 Надання фінансування 

 Залучення представників Вашого органу/установи до проведення занять 

 Інше (вказати) ________________________________________________ 

 

14. Чи відомо Вам про міжнародний проект «Карпатські лісові школи», що впроваджується у 

вашому регіоні? 

 Так                  Ні             

 

15. Чи відомо Вам про те, що у Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки діє «Лісова школа»? 

 Так                  Ні             

 

 

 

Інформація про респондента 

Назва установи:________________________________________________________________ 

ПІБ респондента: ______________________________________________________________ 

Посада:_______________________________________________________________________ 

 

Гендер: 

чол.     жін. 

 

Вік: 

до 21 р.    від 21 до 35 рр.  від 35 до 50 рр. 

від 50 до 65 рр.   понад 65 р. 
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Проект «Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для збереження природи та екологічної 

освіти» виконується Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини. Партнерами проекту в Україні є 

Відділ регіонального розвитку та будівництва Долинської районної державної адміністрації та 

Вигодська селищна рада Долинського району Івано-Франківської області, а в Румунії – Адміністрація 

Марамуреського гірського природного парку. 

 

Цей звіт було підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Програми транскордонного 
співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна(www.huskroua-cbc.eu) на 2014-2020 роки. 

Його зміст є виключною відповідальністю ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини» і в 
жодному разі не може вважатись таким, що відображає позицію Керуючого Органу / Спільного 

Технічного Секретаріату чи Європейського Союзу. 

 

http://www.huskroua-cbc.eu/

