
 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSHIP 

WITHOUT BORDERS 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ  

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БАЗОВОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З 

ПИТАНЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ОБІЗНАНОСТІ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ ТА ПОВІТІ 

МАРАМУРЕШ РУМУНІЇ 
 

A 2.1 СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Назва проекту: 

«Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для 

збереження природи та екологічної освіти» 

 

Назва партнера: 

ГО «Туристична асоціація Івано-Франківщини» 

 

Внесок ЄС: 

605,100.15 Євро  



 
 
 

 
                                                                                                                                      КАРПАТСЬКІ ЛІСОВІ ШКОЛИ. 

 Консолідований звіт про результати соціологічного дослідження.     2 
 

Зміст 
 

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ............................................................................................................................................. 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ .................................................................................................................................... 5 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ................................................................................................................................................ 7 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ....................................................................................................... 9 

 

  



 
 
 

 
                                                                                                                                      КАРПАТСЬКІ ЛІСОВІ ШКОЛИ. 

 Консолідований звіт про результати соціологічного дослідження.     3 
 

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ  

Повторне соціологічне дослідження з питань неформальної екологічної освіти та  
компетентності населення з екологічних питань здійснене в рамках Проекту «Карпатські лісові 
школи – пілотне співробітництво для збереження природи та екологічної освіти», що виконується 
за співфінансування ЄС в рамках Програми прикордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-
Румунія-Україна на 2014-2020 роки.  

Проект виконується Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини (Україна) у партнерстві з 
Відділом регіонального розвитку та будівництва Долинської районної державної адміністрації 
(Україна), Вигодською селищною радою Івано-Франківської області (Україна) та Адміністрацією 
Марамуреського гірського природного парку (Румунія) . 

Територія реалізації проекту  охоплює Івано-Франківську область України та повіт Марамуреш 
Румунії Дослідження проводилося у обох цільових регіонах проекту за єдиною методологією та 
передбачало координацію діяльності партнерів та підготовку ними окремих звітів про результати 
дослідження у  відповідних регіонах, які узагальнені в цьому звіті. 

В рамках Проекту передбачалося провести базове соціологічне дослідження (на початковому 
етапі), а також повторне дослідження (при завершені проекту). 

Мета дослідження – з’ясування думки щодо стану та перспектив розвитку неформальної 
екологічної освіти в цільових регіонах. 

Завдання дослідження (1) Оцінити ставлення та розуміння респондентами цінності 
біорізноманіття, пов’язаних із ним проблем та потреб, (2) визначити характер залучення місцевих 
мешканців до збереження біорізноманіття та екологічної освіти, (3) з’ясувати потенціал / 
спроможність місцевих мешканців у сфері збереження біорізноманіття та екологічної освіти. 

Предмет дослідження – сприйняття респондентами позашкільної екологічної освіти, 
усвідомлення ними значення біорізноманіття та їх власної ролі у його збереженні. 

Метод дослідження: опитування (інтерв’ю) face-to-face на основі анкет. 

Період дослідження: травень-червень 2022 р. (Україна); травень-червень 2022 р (Румунія). 

Виконавці дослідження – Туристична асоціація Івано-Франківщини (Україна), Адміністрація 
Марамуреського гірського природного парку (Румунія). 

Етапи дослідження – (1) підготовчий етап (організація проведення дослідження, в т.ч.  
формування вибірки, відбір населених пунктів, де буде проводитись опитування відбір 
респондентів у таких населених пунктах), (2) польовий етап, (3), обробка даних, аналіз результатів 
та підготовка звіту про базове дослідження та анкет для повторного дослідження.  

Вибірка. Формування вибірки включало: 1) визначення населених пунктів для проведення 
дослідження 2) відбір респондентів. 

В Івано-Франківській області для проведення дослідження  виокремлено дві окремі страти 
залежно від розміру витрат на охорону природного навколишнього середовища на тисячу наявного 
населення в 2018 році1, а саме страта №1 (витрати від 100 тис. до 1 млн. грн. на 1000 чол. населення) 

                                                           
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) 
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- Долинський, Надвірнянський, Косівський Богородчанський, Коломийський та Рожнятівський р-ни 
та Болехівська міська рада (нині – Косівський,  частини Івано-Франківського, Калуського, 
Коломийського та Надвірнянського р-нів)  та страта №2 витрати більше 1 млн. грн. на 1000 чол.  
населення - Верховинський р-н та Яремчанська міська рада (нині – Верховинський та  частина 
Надвірнянського р-нів.) при цьому визначення конкретних населених пунктів для опитування 
здійснено методом випадкового відбору. В повіті Марамуреш дослідження проводилось у 10 
населених пунктах (комунах), розташованих в районі Марамуреського гірського природного парку 
(МГПП). 

Також для дослідження сформована репрезентативна вибірка дорослого населення, яке а) 
старше 20 років; б) постійно проживає на території проведення дослідження); в) постійно проживає 
в населених пунктах з населенням більше 500 осіб; г) не проходить військову службу, не перебуває 
у виправних установах, медичних закладах чи на обов’язковій самоізоляції. 

Обсяг та характеристики  вибірки: в Україні - 392 особи (196 респондентів  з кожної страти), в 
Румунії - 445 осіб. 

В Україні  в опитуванні взяло участь 53% чоловіків та 47% жінок. (в Румунії - 47,2% та 52,8% 
відповідно). У вибірці у відносно  рівній мірі враховано представництво респондентів різних вікових 
категорій. При цьому, як і на етапі базового дослідження, в Україні найбільш чисельною була група 
респондентів віком від 30 до 39 років (21,1% опитаних), а найменш чисельними  - респонденти віком 
70 та більше років  (12,1%). В Румунії найбільше респондентів віком до 21 року (21,8%), а найменше 
– респондентів у віці понад 65 років (18,7%). 

Переважна більшість опитаних, як і на початковій фазі дослідження – одружені (74% – в Україні, 
56,8%- в Румунії). У контексті осілості в обох регіонах найбільшу групу респондентів склали особи, 
які все життя постійно проживають  у гірських поселеннях (в Україні таких 66%, в Румунії – 41,5%. 
Також більшість респондентів в обох країнах має загальну середню або професійно-технічну освіту 
(в Україні – 65% , в Румунії – 40%), а базову або повну вищу освіту мають  35% та 26,6%  респондентів 
відповідно. 

Обмеження дослідження в Україні:  

Повторне дослідження в Україні припало на період, коли у країні було оголошено військовий 
стан через брутальне вторгнення Російської Федерації на територію України. Хоч Івано-Франківська 
область країни, будучи розташованою на крайньому Заході країни є відносно безпечною 
територією, більшість її мешканців відчувають тягар війни. Майже кожен в регіоні потерпає від 
синдрому втрат різного ступеню тяжкості: загибель, травми та поранення близьких на фронті, 
страждання або й смерть родичів та близьких, що проживають або проживали в окупованих 
регіонах України). Також дорослі мешканці регіону відчувають постійну напругу через 
невизначеність майбутнього, страх ескалації військового конфлікту  та потерпання за життя дітей. 
Такі умови виявилися не сприятливими для проведення повторного дослідження екологічного та 
освітнього спрямування. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. Розуміння цінності біорізноманіття 

Відповідаючи на питання «Чи знайомий вам термін біорізноманіття?», переважна більшість 
опитаних українських респондентів відповіли «Ні»  (82%), тобто частка ознайомлених з цим 
терміном порівняно з базовим дослідженням зменшилась приблизно на 10%. Однак, обираючи з 
варіантів визначення біорізноманіття, що пропонувались в анкеті, українські респонденти 
переважно вказували ті варіанти, які точно або приблизно відповідали дійсному значенню цього 
терміну. Також значна частка українських респондентів (55%) уникнула питання щодо визначення 
біорізноманіття,  тобто вони, можливо, не бажають замислюватись над його дефініцією на тлі більш 
актуальних проблем. Поряд 67% румунських респондентів повторного дослідження стверджують, 
що цей термін їм відомий,(на 15%  більше, ніж при базовому дослідження).  

В Україні найбільше опитаних мешканців гірських громад продовжує вбачати цінність 
біорізноманіття у комфортних умовах проживання в чистому середовищі (59% - у першій та 45%, у 
другій опитування). В Румунії цю тезу поділяє 40,5% респондентів, які однак не вони  найбільшою 
групою опитаних. Серед румунських респондентів найбільш поширеною є думка, що цінність 
біорізноманіття –  в естетичній насолоді, відпочинку для душі ( 42%). Водночас мешканці гірських 
громад в Україні, як і раніше практично не бачать у біорізноманітті підставу для гордості за свою 
громаду (6,2%) чи  предмет естетичної насолоди (1,2%). 

Поряд з цим зросла частка українських (з 25% до 11,7%) та румунських (з 28% до 8%) 
респондентів, котрі вважають  біорізноманіття передумовою для місцевого економічного розвитку. 
Прикметно, що  47% опитаних в  Румунії вважають біорізноманіття передумовою для рекреації та 
туризму, що практично на 40% перевищує базовий показник. Водночас в Україні частка тих, хто 
поділяють цю тезу зменшилась  з 7,7% до 2,2%, що вочевидь пояснюється неактуальністю теми 
відпочинку у воєнний час. Крім того, в Україні суттєво скоротилась частка респондентів, хто цінує 
довкілля за доступ до органічних продуктів харчування (з 9,95% до 2,3%), тоді як в Румунії ця частка 
складає 36%.  

 Середовищем  для екологічної освіти й виховання біорізноманіття вважають 45%  румунських 
респондентів, хоча раніше так вважали 6,9%. Водночас практично непомітна частка українських 
респондентів, на переконання яких біорізноманіття є сприятливим  середовищем для екологічної 
освіти й виховання (1%) нині взагалі скоротилася до 0,3%.   

2. Потреби мешканців місцевих громад, пов’язані зі збереженням біорізноманіття 

Респонденти повторного  дослідження в Україні найбільш занепокоєні проблемою стихійних 
сміттєзвалищ поблизу природних ареалів (частка таких зросла з 41% до 52%).  Менш згадуваними, 
проте суттєвими проблемами визнаються випалювання трави на ґрунті навесні (31%) та осіннє 
спалювання листя (27%).Водночас несанкціоноване вирубування та вивіз деревини з лісів важким 
автотранспортом, які учасники базового дослідження в Україні вважали найсуттєвішою проблемою 
(63%), нині згадано у 2,5 рази менше – лише чвертю респондентів (26%), що можна пояснити 
скороченням несанкціонованих рубок. Також майже вчетверо менша частка респондентів згадують 
браконьєрство (4% проти 16,5%), що вочевидь зумовлено обмежувальними заходами воєнного 
стану.  

Поряд з цим,  румунським респондентам проблема браконьєрства видається значно гострішою: 
на неї вказували 70% учасників повторного та 65%  – базового дослідження. Так само 77% 
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румунських респондентів повторного дослідження і 74% – респондентів базового дослідження 
турбує нищення лікарських рослин. В Україні  ж частка занепокоєних витоптуванням лікарських 
рослин залишається незначною – 1,6% опитаних, а масове зривання грибів та ягід турбує 3,3% 
респондентів. Водночас 20,9% опитаних в Україні взагалі не вбачають екологічних проблем у своїх 
громадах, що також може вказувати на їх відстороненість від предмету дослідження.  

В обох країнах суттєво зросла частка респондентів, на думку яких місцеві громади спроможні 
самостійно вирішити екологічні проблеми – український показник (58%) перевищує результат 
базового дослідження в 1,9 разів, а румунський ( 26%) – у 13 разів.  

Частка  українських респондентів, що  задоволені обсягом інформації з екологічних питань, в 
порівнянні з базовим  дослідженням  зросла приблизно на 14% та складає 62%. При цьому також 
дещо зросла частка тих, кому недостатньо отримуваної інформації (з 27,3% до 30%), що може 
свідчити про підвищену вимогливість респондентів до інформації. Українські респонденти також 
стали більш впевненими у своїх відповідях: тих, хто не зміг однозначно відповісти на запитання 
щодо обсягу екологічної інформації, стало втричі менше (8% проти 25%). Водночас в Румунії обсягом 
отримуваної інформації нараз задоволені лише 15% респондентів, але це- втричі більше, ніж при 
базовому дослідженні. Натомість, якщо раніше 44,5% вказували на недостатність інформації, то 
зараз цей показник знизився удвічі. 

Повторне дослідження в Україні виявило докорінну зміну ситуації щодо джерел отримання 
інформації про стан довкілля та екологічні проблеми в громаді. Якщо на попередній стадії 
дослідження для 66% українських респондентів найавторитетнішим джерелом інформування були 
органи місцевого самоврядування, то зараз вони передусім дослухаються до сусідів та друзів (69%). 
Така тенденція цілком імовірно зумовлена суспільною психологією під час періоду війни, коли у 
людей суттєво зростає довіра до близького оточення, виникає об’єктивна потреба єднання та 
взаємної підтримки. В Румунії сусіди і друзі не є першочерговими джерелами екологічної 
інформації, їм довіряє 28%  тобто чверть опитаних (25% на базовому етапі). 

Також в Україні різко скоротилася частка тих, хто вважає  громадські організації джерелами 
екологічної інформації (2% проти 56%).  Водночас румунські респонденти стали більше звертатися 
за такою інформацією до  ЗМІ  (35% проти 13%). Серед респондентів в обох країнах дещо зменшився  
сегмент тих, хто довіряє інтернету. Так, якщо при базовому дослідженні дані з мережі викликали 
довіру 55% респондентів з Румунії, то тепер – 42%, а в Україні цей показник знизився утричі (22% 
проти 67%).  

Як і раніше, найбільше українських та румунських респондентів вважають, відповідальними за 
стан довкілля органи місцевого самоврядування ( 71% в Україні та 70%  Румунії). Поряд з цим, в 
Україні приблизно на 10% збільшились частки тих,  хто вбачає вплив великих підприємств та малого 
бізнесу, наразі – це  41% та 47% відповідно (22% та 24% у Румунії). Також в Україні практично не 
змінилась частка осіб, що вірять у вплив НУО (44% - базове та 41% – повторне), нацпарків та 
заповідників (38% та 45%). Сегмент  румунських респондентів, що вбачають вплив НУО на екологію 
дещо зменшився– зараз це 24 проти 17%.  Стабільно невелика частка (приблизно 10%) мешканців 
українських гірських громад відзначають вплив загальноосвітніх шкіл, а ще менший сегмент тих, що 
визнає вплив закладів, звузився з 7% до 2%. Водночас сегмент румунських респондентів, що 
вбачають вплив освітніх інституцій на вирішення екологічних проблем є ширшим та має тенденцію 
зростати . Так, якщо  при базовому дослідженні вплив закладів вищої та середньої освіти визнавали 
26% та 13%, то при повторному дослідженні – 29% та 20% відповідно . Таким чином, на думку 



 
 
 

 
                                                                                                                                      КАРПАТСЬКІ ЛІСОВІ ШКОЛИ. 

 Консолідований звіт про результати соціологічного дослідження.     7 
 

мешканців українських гірських громад  заклади середньої освіти, що присутні фактично у кожному 
селі, усталено мають більший вплив на стан довкілля (екологічну поведінку), ніж заклади вищої 
освіти, зосереджені у великих містах. Натомість на думку респондентів з Румунії рівень впливу 
різних освітніх щаблів поступово вирівнюється.  

3. Стан залучення мешканців до збереження біорізноманіття та екологічної освіти 

Повторне дослідження в Україні зафіксувало збільшення частки осіб, що протягом останнього 
року не долучались до жодного екологічного заходу – нині вона майже досягає двох третин 
вибірки(62% проти 49%).  При цьому дещо зменшилась  кількість учасників місцевих толок (з 40% 
до 34%), а також інших екологічних активностей. В очищенні водойм від сміття взяло участь майже 
вдвічі менше (5% у порівнянні з 9%), а у висадці дерев - вчетверо  майже менше респондентів (4,5% 
у порівнянні з 19%). Такі результати можуть пов’язуватись з тим  , що в умовах пандемії COVID-19 та 
війни з РФ екологічні акції проводяться рідше та/або збирають меншу аудиторію. Водночас 
результати опитування румунських респондентів, що раніше поступались у екологічній активності, 
демонструють протилежну позитивну динаміку – 62% респондентів повторного дослідження 
засвідчили, що  брали участь у екологічних заходах (на першій хвилі дослідження таких виявилось 
лише 7%). 

4. Потенціал мешканців місцевих громад у збереженні біорізноманіття 

Базове дослідження в Україні виявило незначну кількість респондентів, готових фінансово 
підтримувати організації, які займаються неформальною освітою дітей на природі (16 осіб або 4%). 
При проведенні повторного дослідженні ця частка скоротилася до 1 особи з 392, що готова надати 
суто символічне  фінансування (від 6 до 10 євро). Водночас у цей складний для України час 10% 
опитаних беруть участь у екологічних ініціативах в якості волонтерів. 

Згідно з результатами повторного опитування румунських респондентів 14% опитаних готові 
фінансово підтримувати екологічні акції, і цей показник зріс  порівняно  з базовим ( 4%) у 3,5 разів. 
Крім того 26% румунських респондентів залучаються до таких акцій як волонтери. 

5. Обізнаність про проект   

На базовому етапі дослідження про реалізацію проекту «Карпатські лісові школи» та діяльність 
лісової школи у Центрі спадщини Вигодської вузькоколійки знали лише 11% опитаних на Івано-
Франківщині. Водночас повторне дослідження продемонструвало майже двократне зростання 
часток обізнаних про проект (21%) та лісову школу (19%) .  

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 Представники всіх соціальних груп, що взяли участь в дослідженні в Україні й Румунії, 
розуміють та інтерпретують цінність біорізноманіття, виходячи з власного досвіду, 
знань та інтересів.   

 Значна частина респондентів повторного дослідження в Україні не навела визначення 
цього поняття, що можна пояснити непріоритетністю екологічних питань в умовах 
воєнного часу. 

 Результати дослідження у Румунії демонструють оптимістичні показники та суттєвий 
прогрес у порівнянні з першою хвилею в розумінні цінності біорізноманіття, 
екологічних потреб та проблем, залучення до збереження екології та екологічної 
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освіти. Це свідчить про очевидний ентузіазм та натхнення респондентів в повіті 
Марамуреш. 

 Серед мешканців гірських громад обох країн спостерігається загальна тенденція 
відходу від усталеного розуміння біорізноманіття як передумови для власного 
комфорту і усвідомлення комплексного значення біорізноманіття – його економічної й 
освітньої ролі.  

 Сприйняття біорізноманіття як передумови місцевого економічного розвитку стає все 
більш поширеним серед мешканців гірських громад України й Румунії. Водночас в 
українських громадах скоротилась частка тих, хто бачить у біорізноманітті передумову 
для рекреації та туризму (що також вочевидь пов’язано з  неактуальністю 
рекреації/туризму під час війни).  Натомість румунські респонденти найчастіше 
вбачають у біорізноманітті естетичну та гедоністичну цінність, визнаючи його 
інспіраційну роль. Результати опитування мешканців Румунії демонструють також 
відчутний прогрес у визнанні туристичного та рекреаційного потенціалу 
біорізноманіття.  

 Сприятливим середовищем для екологічної освіти та виховання наразі поділяє майже 
непомітна частка місцевих мешканців, яка в умовах війни скоротилася. Таким чином 
для мешканців гірських громад України зв’язок між природою та розвитком їх дітей 
наразі не є очевидним. Натомість очевидним є прогрес у сприйнятті біорізноманіття як 
середовища для екологічної освіти та виховання серед респондентів з Румунії. 

 Переважна більшість респондентів України й Румунії обізнана з екологічними 
проблемами своїх громад/регіону та певним чином бере участь у їх вирішенні. 
Дослідження також виявило, що гірські громади обох країн стали розширили 
самостійність у прийнятті рішень, пов’язаних з довкіллям. Це можна пояснити 
поглибленням процесів децентралізації в Україні та просуванням екологічних реформ 
Європейського Союзу в Румунії.  

 Респонденти з обох країн в основному пов’язують проблеми довкілля з 
нецивілізованим господарюванням або побутом. Зокрема, суттєвими проблемами 
визнаються засмічення лісів,  стихійні сміттєзвалища, спалювання листя та трави, 
обміління водойм. Водночас в Україні суттєво зменшилась частка тих, хто стурбований 
через неконтрольовану вирубку лісів та  браконьєрство (ймовірно, через об’єктивні 
обмеження, зумовлені пандемією та військовою агресією). Натомість мешканці Румунії 
більше занепокоєні індивідуальними діями, що загрожують довкіллю - зриванням 
грибів, лікарських рослин тощо. 

 Надаючи перевагу  отриманню екологічної інформації з офіційних джерел, мешканці 
гірських поселень Румунії не достатньо задоволені обсягом отриманої інформації. 
Водночас частка мешканців України, задоволених обсягом інформації з екологічних 
питань, зростає. При цьому наразі вони не вважать органи місцевого самоврядування, 
регіональну владу, ЗМІ та навіть інтернет першочерговими джерелами отримання 
екологічної інформації. Це, очевидно, пов’язано з тим, що офіційні так і інші відкриті 
інформаційні канали в даний час транслюють новини та розміщують аналітику майже 
виключно на військову тему. За цих умов переважна більшість опитаних в Україні 
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найбільше дослухається з екологічних питань до сусідів та друзів, прагнучи радше 
психологічного комфорту, аніж поглиблення екологічних знань. 

 Результати дослідження обох груп респондентів свідчать про зростаючу роль органів 
місцевого самоврядування у сфері збереження довкілля в кожній із країн. При цьому 
опитані, як і раніше, вказують на суттєвий вплив регіональної влади та 
природоохоронних інституцій.  Роль жодного з зазначених суб’єктів не є 
самодостатньою, що очевидно вказує на потребу в їх взаємодії. 

 Роль освітніх закладів (зокрема, закладів вищої освіти, що в цивілізованих країнах 
впливає на суспільні тренди та генерує стандарти) у збереженні довкілля є несуттєвою 
– це визнають мешканці гірських громад і в Україні і в Румунії. Такий результат свідчить 
про практично нереалізований потенціал вказаних закладів в екологічній сфері. 

 Неучасть в екологічних акціях є зростаючою тенденцією для мешканців гірських громад 
України (що можна певним чином пояснити обмеженнями, зумовленими пандемією, а 
також пріоритетністю інших активностей в умовах військової агресії). Поряд з цим 
більшість респондентів як в Україні, так і в Румунії має певний досвід екоактивності. 
Водночас їх потенціал у цій сфері, очевидно, не вичерпаний, а здійснювана діяльність 
може бути розширена/покращена. 

 Ідея створення лісових шкіл як осередків неформальної екологічної освіти дітей та 
молоді переважно знаходить загальну підтримку у різних цільових групах. Водночас, 
лише поодинокі респонденти в Україні готові фінансово підтримувати такі школи (в т.ч. 
заради освіти своїх дітей), тодіяк в Румунії частка осіб, готових фінансувати екологічну 
освіту збільшується. Також зростає волонтерська активність мешканців гірських громад 
кожної з країн – кожен десятий опитаний українець та кожен четвертий респондент-
румун є волонтером екологічних акцій.   

 Повторне дослідження демонструє зростання обізнаності про проект «Карпатські лісові 
школи» та створені в рамках проекту лісові школи. Це очевидно свідчить про достатню 
ефективність комунікаційного компоненту проекту. 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ  

Опитування є органічною частиною Проекту, що створює інформаційне/фактологічне підґрунтя 
для його подальшої реалізації та сприяє сталості його результатів. Результати базового дослідження 
були використані в рамках проектної діяльності – для розробки керівних принципів та навчальної 
програми Карпатських лісових шкіл, при плануванні та впровадженні інформаційно-просвітницької 
кампанії, в т.ч. тематики та цільових груп заходів, ключових меседжів, а також при підготовці 
публікацій та видань проекту. 

Команда проекту готова надати результати дослідження для використання в діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, природоохоронних інституцій, організацій 

громадянського суспільства, наукових установ, закладів освіти – зокрема, при розробленні 

програмних та стратегічних документів, формуванні екологічної політики, створенні навчальних 

програм, підручників, посібників, в рамках наукових досліджень та в інших цілях.  
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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/

