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Вступ до навчального посібника
«Подорож довжиною в тисячу миль починається з першого кроку»

Лао-цзи

Шановні читачі,

у Ваші руки потрапив навчальний посібник освітньої програми Лісовий гід, створений 

у рамках міжнародного проекту Ліси для суспільства -  ліси без бар’єрів (FOR SOC, 

детальніша інформація про проект на www.forsoc.org). Проект фінансований з гранту 

Королівства Норвегія через Норвезький фінансовий механізм та співфінансований з 

державного бюджету Словацької Республіки.

Ліси часто називають «зеленим багатством» країни. Словаччина належить до 

«найзеленіших» країн Європи, славиться багатством біорізноманіття та великою площею 

лісового покриву. На сьогоднішній день близько 42% площі країни вкриті лісом. Ліси є 

основним ландшафтоутворюючим та екостабілізаційним компонентом. Вони виконують 

важливі виробничі, захисні, екологічні, соціальні та культурні функції. У сучасності зростає 

значення лісового природнього середовища як простору для відпочинку та навчання.

Однією з можливостей підвищення 

екологічної свідомості суспільства через 

неформальну освіту є професійний 

супровід у лісі, який може забезпечити 

саме кваліфікований спеціаліст -  лісовий 

гід. Професійний супровід у лісовому 

природньому середовищі є потенціалом 

для розширення пропозиції послуг, що 

надаються підприємствами лісового 

господарства.

Привабливість диверсифікації лісових послуг у цьому напрямку може підвищити 

також лісова педагогіка, яка має форму пригодницького супроводу. Створення 

пригодницького супроводу у лісовому природному середовищі також підтримується 

інтерактивними об'єктами лісової педагогіки (наприклад, такими як лісова брама, ксилофон, 

дендрофон, дерев'яні макети тварин, фотостіна, шпаківні, пташиний годинник, дерев'яні 

лисячі нори, дерев'яні ігри на запам’ятовування, стежки відчуттів, спіралі з трави, лісове 

спортивне приладдя і так далі), кількість яких у цій галузі поступово зростає. Інтерес до таких 

об'єктів підтвердило і дослідження, проведене в рамках проекту Ліси для суспільства - ліси 

без бар'єрів (FOR SOC), за результатами якого 71% всіх респондентів (туристи, вчителі, 

школярі, люди з особливими потребами) відповіли, що вони хотіли б бачити такі інтерактивні 

об'єкти лісової педагогіки в лісовому природному середовищі.
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Цей навчальний посібник складається з декількох розділів, присвячених окремим 

фаховим темам: професійний супровід, лісова педагогіка як пригодницька форма супроводу, 

комунікація через засоби масової інформації, презентація природних багатств, основи 

надання першої допомоги в лісовому природному середовищі та екологічна етика. На 

початку кожного розділу є теоретичний вступ до теми, далі для кожної теми підготовлена 

практична частина, потім подано завдання для учасників освітньої програми, які вони можуть 

виконати безпосередньо у посібнику. Кінець розділу доповнюється списком використаної та 

рекомендованої навчальної літератури.

Випускники освітньої програми «Лісовий гід» отримають професійні знання про лісове 

природне середовище, відносини та зв’язки у ньому, виробничі та невиробничі функції лісу, 

принципи ведення лісового господарства у контексті сталого розвитку та професійну 

лісівничу діяльність. Вони володітимуть методикою, принципами та інструментами супроводу 

у лісовому природному середовищі, знатимуть основні принципи і цілі лісової педагогіки як 

однієї з форм роботи з громадськістю у лісівництві, методику пригодницького навчання у лісі 

та його окремі заходи, а також принципи екологічної етики і взаємозв'язок з лісовим

природним середовищем. Окрім цього, 

після проходження курсу учасники 

вмітимуть самостійно розробляти програми 

пригодницького супроводу у лісі на 

навчальних стежках із взаємозв'язком з 

регіональними культурними, історичними, 

природними особливостями певного 

лісового природного середовища, а також 

володітимуть принципами комунікації з 

засобами масової інформації, написання 

прес-релізів та заміток або статей у газети 

та журнали.

Супровід у лісі має свою специфіку 

та потребує кваліфікованого спеціаліста. У 

нашому розумінні ним є саме лісівник, який 

найкраще знає «свій» ліс -  середовище, за 

яким він доглядає і в якому проводить 

багато часу. Тому участь в освітній програмі «Лісовий гід» може стати одним із тих кроків, які 

допоможуть збагатити знання відвідувачів лісу та надати супровід на визначених лісових 

шляхах та стежках.

Вероніка Яловіарова
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Методика супроводу

Маріан Білачіч
Словацька асоціація туристичних гідів 

chairman@touristguides.sk

„Навіть найкраща країна чи пам’ятка -  це лише чорно-біле німе кіно... 

... аж до моменту, коли вони заговорять до відвідувача вустами гіда!

І вже він надасть їм колір, звук, смак, запах, і підкреслить історію, значення або

функцію...“ 

Маріан Білачіч

Вс т у п  д о  п р о б л е м а т и к и

У національному класифікаторі професій Словаччини можна знайти багато професій, 

які містять слово ПРОВІДНИК, наприклад провідник у залізничному транспорті, гірський 

провідник, туристичний гід і т.п. Зазвичай під цим поняттям має на увазі особа, яка 

займається клієнтами, супроводжує їх і водночас організовує їх перебування. У загальному 

можна сказати, що поняття ПРОВІДНИК у сегменті обслуговування клієнтів у туризмі означає 

особу, яка відвідувачів не тільки супроводжує, але й надає їм професійну інтерпретацію 

культурної та природної спадщини певної території.

В ЄС кваліфікаційні рамки професії туристичного гіда стандартизовані і вимагають 

600 годин навчання.

Часто на практиці доходить до перехрещення окремих професій.

Осіб, які забезпечують інтерпретацію в замках або під час екскурсій, зазвичай 

називають терміном «лектор».

Кв а л іф ік а ц ій н і п е р е д у м о в и

Особа, яка планує займатися провідництвом у лісі, повинна відповідати ряду 

кваліфікаційних передумов. Найважливішими з них є наступні:

повноліття

> закінчена повна середня освіта

> володіння мовою

> широкий спектр знань

організаційні здібності

> самостійність і відповідальність

моральна і матеріальна чесність/ добросовісність

> вміння працювати з людьми

> вихованість/ культура спілкування
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хороший стан здоров'я

Щоб провідник міг успішно виконати завдання, що випливають з характеру та 

особливості турботи про клієнта, у процесі підготовки доречно формувати його 

особистісно- професійний 

профіль. Ідеальним є 

збалансоване поєднання

навичок і компетенцій, яке 

можна описати наступними 

характеристиками:

> організатор 

імпровізатор 

інсценізатор (провідник є 

і актором і режисером під 

час екскурсії)

> коментатор

> інтерпретатор 

консерватор (вміння загасити конфлікт, «законсервувати» його) 

пропагатор (певного регіону, певних ідей)

> популяризатор

Ро б о т а  п р о в ід н и к а

Основа успішного проведення заходу (лекції, прогулянки, екскурсії тощо) 

закладається у процесі підготовки до заходу. Під час супроводу гід передусім працює з 

інформацією. її відповідно до характеру можна розділити на наступні групи:

> незмінна -  оскільки інформація не змінюється, то доречно її запам'ятати (відстані, 

геологію, історичні дати і факти тощо)

> змінна -  змінюється, необхідно постійно фіксувати джерело та час опублікування 

(наприклад, населення, межі заповідної території, характеристики лісових масивів 

тощо)

спірна -  для об’єктивності завжди потрібно наводити певний факт поряд з 

протилежною точкою зору

> фіктивна (вигадана) -  легенди та міфи, які потрібно відокремити від фактів

В епоху інформаційного вибуху ми часто зустрічаємося з неточностями, які 

призводять до виникнення дезінформації. Корисно з'ясувати, як виникла ця дезінформація, 

а саме - трапилось це випадково або навмисно. З огляду на зміст та відносно реальності, 

дезінформація може бути:

> позитивна (ситуація краща, ніж є в реальності -  утворює завищені очікування)
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> негативна (ситуація гірша, ніж в реальності)

Єдиним правильним шляхом усунення дезінформації (немає значення позитивна 

вона чи негативна) є надання достовірної інформації про реальний стан. Тільки так 

можна підтвердити або підірвати довіру до джерела тієї чи іншої (дез)інформації.

Провідник під час підготовки до заходу використовує різні джерела інформації.

Найуживанішими є наступні:

> бібліографічні матеріали

> лексикографічні матеріали

> топографічні матеріали

> спеціалізовані періодичні видання 

мультимедійні матеріали 

глобальні мережі і бази даних

Джерела інформації можуть бути різної якості. Тому слід добре перевіряти їх 

актуальність і серйозність. Це стосується, зокрема, інформації з Інтернету або соціальних 

мереж. Дуже цінним і незамінним джерелом знань є самостійно отримані знання і реальний 

досвід з практики або ж результати власних довготривалих спостережень чи досліджень.

Частиною підготовки заходу є планування маршруту і визначення основних 

орієнтирів (топографічна підготовка). При складанні маршруту розглядаються наступні 

параметри:

> відстань в кілометрах

> топоніми -  пункти, що становлять певний інтерес (залежно від їх важливості транзит/ 

зупинка/ програма/ перебування тощо) 

інфраструктура

Навіть найкраща програма чи 

привабливий маршрут часом може стикнутися 

з обмеженнями. Особливо невблаганним 

може бути час. Тому слід надати належну 

увагу плануванню часу або хронометражу.

При складанні програми потрібно добре 

спланувати, зокрема:

> час для переміщення (користування 

транспортними засобами/ пішки тощо)

> фіксовані проміжки часу (на які ми не 

впливаємо: графік транспорту, час 

зустрічі, години роботи музею тощо) 

тривалість програми (окремого заходу 

або завдання)
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> необхідні перерви (туалет, харчування, відпочинок тощо)

> особистий вільний час

> інші фактори впливу (пора року/ погода тощо)

Робота з людьми захоплює і надихає, але в той же час є відповідальною і, часом, 

нелегкою. Неможливо завжди та всім догодити, особливо це стосується більших груп. 

Вирішальним фактором є ретельно прописана програма, яка чітко визначає інтерес групи, 

проте не завжди повністю відповідає індивідуальним інтересам учасників. Слід зважено 

оцінити, чи можна задовольнити індивідуальні потреби клієнта і в якій мірі, якщо вони не 

відповідають інтересам групи. Кожен випадок є дуже індивідуальним (психологічна 

підготовка).

Позицію провідника в роботі з клієнтами завжди значно полегшує ефективне 

знайомство з клієнтом. В часі воно відбувається:

> заздалегідь -  за допомогою наявної інформації

> безпосередньо під час особистого контакту

Добре відомим є класичний поділ клієнтів на основі їхньої поведінки (темпераменту): 

холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік; екстраверт та інтроверт. Однак на практиці не все 

так однозначно, оскільки більшість людей мають «поєднання типів» і не підходять чітко під 

цей розподіл або їхня поведінка на основі зовнішніх подразників досить швидко може 

змінювати полярність. На практиці більш прагматичним є поділ на безпроблемних та 

проблемних клієнтів. Під проблемними мають на увазі клієнтів, яких можна описати за 

допомогою таких виразів:

> експерт, відмінник, «свій хлопець», базікало, хвалько, мачо, інтриган, клізма, грубіян, 

агресор, горезвісний скаржник, надчутлива особа, алкоголік (або особа з будь-якою 

залежністю), особи з психічними відхиленнями тощо.

Ке р у в а н н я  г р у п о ю

Розрізняють три основні підходи до керування групою:

> автократ 

демократ 

ліберал

Життя показує, що обставини змушують провідника вміти оперативно змінювати 

стиль керування групою. Провідника сприймають через його особистість, а тому від нього/неї 

очікують наступного:

> природного авторитету 

відповідальності 

професійності

> об’єктивності і опірності проти натиску
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Наріжним каменем хорошої роботи провідника вважають довіру, пунктуальність, 

компетентність, коректність, послідовність, актуальність, комунікабельність, гнучкість, 

рішучість і бадьорість, ясність (візуальну і артикуляційну) вираження.

Ро з п о в ід ь  п р о в ід н и к а

Усне подання інформації, а, передусім, її професійна інтерпретація -  це основна 

характеристика професії провідника, яка й складає найважливішу частину його загального 

презентаційного виступу. До презентації провідника є чимало вимог, які стосуються як її 

форми, так і змісту. Драматургія програми, тривалість, зміст та обсяг матеріалу повинні бути 

пристосовані до фактичного складу групи та зовнішніх обставин.

РОЗПОВІДЬ ПРОВІДНИКА

ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА ФОРМА

> МОВНО ПРАВИЛЬНА > НАУКОВО ПРАВДИВА

> ТЕРМІНОЛОГІЧНО ТОЧНА > ПОВЧАЛЬНА

> ВВІЧЛИВА > ВИХОВНА

> ЯСНА/ ЧІТКА > ТАКТОВНА

> ДОСТУПНА (ЗРОЗУМІЛА) > ЦІКАВА

> СТРУКТУРОВАНА > ПОРІВНЯЛЬНА

> ЛАКОНІЧНА > ВІДНОСНА (ДЕМОНСТРУЄ 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК)

> ВІДПОВІДНА ДО МІСЦЯ, ЧАСУ, 

ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ ТОЩО

> ЗАГАЛЬНА

> НАОЧНА (ВІЗУАЛІЗАЦІЯ) > РІЗНОМАНІТНА

> ВЕСЕЛА > ЗАЦІКАВЛЮЮЧА

Мо в а , г о л о с , к о м у н ік а ц ія

Ми живемо в епоху, яка вимагає пригодницького супроводу, що відкриває простір 

для креативного спілкування. Мова підкреслює загальний намір композиції програми. 

Інтерпретація має мотивувати і стимулювати фантазію. Голос -  робочий інструмент 

провідника, саме тому він повинен вміти правильно ним користуватися. Технічний аспект 

полягає передусім у правильній поставі, диханні і якісній артикуляції. Мовлення 

забарвлюється з допомогою наголосу, пауз, інтонації та градації голосу. Загальне враження 

промовець також посилює за допомогою міміки, жестів або відповідних рухів і просторової 

орієнтації.
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Важливу роль відіграє 

естетичне відчуття та імідж 

людини, виражені через стиль 11 

одягу, зачіску, аромат і аксесуари.

Під час супроводу більших груп 

або у приміщеннях, де це 

потрібно, можна використовувати 

різні технічні допоміжні засоби: 

вбудовану звукову систему, 

переносний мікрофон з 

колонками, безпровідні

навушники. їх використання 

покращує звучність і допомагає не надто напружувати голос. Оскільки кожен мікрофон 

спричиняє певне спотворення звуку, використання таких пристроїв вимагає визначення і 

застосування провідником правильної інтенсивності звуку голосу, а передусім -  сповільненої 

швидкості мовлення.

Не менш важливими є також методи презентації. Ось кілька порад, як успішно 

працювати з клієнтами:

> не вирішуйте справи в присутності клієнтів

> не бійтеся іноземних мов

> туристи не повинні бути ціллю!

> менше -  це більше, якщо говоримо про інформацію

дуже націлено використовуйте дані (літочислення, цифрові дані тощо), якщо згадуєте 

числа, то лише ті, які можуть зацікавити

> хай живе історія, а не строгі факти

> жартуйте (і щодо себе також)

> говоріть голосно і обличчям до людей

> важливим є правильне управління часом 

говоріть про клієнта (йому це потрібно)

якщо Ви чогось не знаєте, зізнайтеся, або скажіть: хто знає, нехай скаже

> любіть свою роботу та клієнтів

Ме н е д ж м е н т  з а х о д у

Основне наповнення роботи провідника можна охарактеризувати трьома словами: 

контакт, організація та контроль. Це також стосується частин програми, де потрібне 

втручання іншого надавача послуг (виставлення рахунків, оцінка якості тощо). Провідник
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завжди бере участь у всій програмі (якщо не вирішує іншу термінову справу). Найкращою 

підготовкою перед кожним заходом є хороший сон, за можливості, відповідний відпочинок.

На місці проведення заходу мають діяти такі принципи:

> провідник візуально відрізняється (є добре видимий, помітний з допомогою бейджа,

парасольки тощо) і приходить вчасно

починає з самого початку або старт на ходу

> (перший) контакт з учасниками і перевізником

> домовленість про перебіг програми (з представником колективу/ водієм)

> за допомогою бейджа/ позначок -  розподіл у групи

> посадка -  складання багажу/ матеріалів

фізична перевірка присутніх/ їх спорядження і обладнання

привітання -  провідник представляє себе, інших членів команди

> основна інформація -  важливі застереження

Для пересування пішки застосовуються наступні принципи: безпека клієнта, 

запобігання та застереження про небезпечні ситуації, відповідна швидкість руху, 

недопущення розділення групи, правильний вибір зупинки для розповіді, розповідь у 

напівколі, вдало підібране місце для зустрічі та прощання. Гірський провідник/ гід повинен 

подбати про планування: правильний вибір маршруту, відповідне фізичне навантаження, 

своєчасне та повне інформування, безпека - спорядження і обладнання, прогноз погоди 

(мати напоготові план Б) і т.д.

На д з в и ч а й н і с и т у а ц ії

В ідеалі слід намагатися ефективно запобігати виникненню надзвичайних ситуацій за 

допомогою постійного застосування попереджувальних заходів. Таким чином можна їх 

уникнути або полегшити перебіг. Не існує магічного правила вирішення усіх проблем. Однак, 

існують три ключові слова, які є основою вирішення надзвичайних ситуацій:

> життя

> програма 

фінанси

Для вирішення надзвичайних ситуацій важливим є правильний аналіз ситуації. Не 

менш важливо знати, що під час вирішення надзвичайної ситуації необхідно враховувати 

права постачальників послуг, права учасників, права зацікавленої особи, права третіх сторін.

Причиною виникнення надзвичайної ситуації може бути й сам учасник (запізнення, 

конфліктний тип, втрата/ недійсні документи, погані звички тощо). Інша група надзвичайних 

ситуацій -  це здоров’я та пов’язані з ним проблеми, наприклад, захворювання, травма, 

стаціонарне лікування, смерть (що робити із тілом та особистими речами, багажем, 

власністю, придбаними послугами). Окрему групу надзвичайних ситуацій становлять
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матеріальні збитки (пограбування/ крадіжка, втрата документів). Інша група надзвичайних 

ситуацій -  це транспорт (несправність, аварія). Дуже часто причиною надзвичайних 

ситуацій є форс-мажорні обставини (стихійне лихо, страйки і так далі.).

Відсутність якості, брак послуг, відхилення від договору або опису програми 

можуть бути причиною невдоволення клієнта. Зазвичай достатньо виправити ситуацію, що 

мало б бути першою реакцією на скаргу замовника. Однак, у разі, якщо цього недостатньо, 

або це неможливо зробити, починається процес рекламації. Тут діє ряд законодавчих актів у 

сфері захисту прав споживачів.

За в е р ш е н н я  з а х о д у

Бажано, щоб наприкінці заходу провідник сказав завершальну промову, у якій він 

має коротко підвести підсумок, і сказати про досягнення поставлених цілей. Клієнтам також 

необхідно дати можливість висловитися. Є кілька підходів, які можуть допомогти з’ясувати 

задоволеність клієнтів (письмові анкети, телефонні інтерв'ю і т.д.). Думки і пропозиції 

клієнтів разом з внутрішньою оцінкою провідника та письмовим звітом про подію є дуже 

важливими для загальної оцінки якості. Після завершення акції провідник повинен також 

оформити облікові документи, передати технічне обладнання і матеріали, перевірити, чи 

нема забутих в автобусі речей.

Пр а к т и ч н а  ч а с т и н а

Завдання для Вас

Подумайте про здійснення супроводу у Вашому регіоні та те, кому, де, що і як Ви б 

показали. Свої ідеї запишіть.

Цільова група:

Місцевість для супроводу:

Об’єкт/ інформація про нього:

Форма супроводу:

Сп и с о к  р е к о м е н д о в а н о ї н а в ч а л ь н о ї л іт е р а т у р и
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ЛІСОВА ПЕДАГОГІКА ЯК ПРИГОДНИЦЬКА ФОРМА СУПРОВОДУ 
В ЛІСОВОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Вероніка Яловіарова 1, Дана Лойова 1, Андреа Мелцерова 1, Ігор Віслай 2

НЛЦ -  ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО НАВЧАННЯ І КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗВОЛЕН1, Ліси СР2 

jaloviarova@nlcsk.org, loyova@nlcsk.org, melcerova@nlcsk.org, igor.viszlai@lesy.sk

"Ліс є єдиною бібліотекою в світі, в якій, щоб отримати знання, 

потрібно мовчки, з відкритими очима, пройтися нею"

Мадас Ласло

Вв е д е н н я  у  п р о б л е м а т и к у

У Словаччині освітня діяльність природничого спрямування раніше функціонувала у 

вигляді гуртків, таких як, наприклад, гурток юних охоронців природи, юних мисливців, 

скаутські гуртки. В основному в них працювали лісівники, любителі туризму, мисливці, друзі 

природи. Після 1989 року лісове співтовариство відчуло необхідність більш активної та 

професійної комунікації з широкою громадськістю. У 2001 році Інститут підготовки та освіти 

працівників лісового та водного господарства в м. Зволен (прим.: на даний час входить до 

складу Національного лісового центру, НЛЦ) зв'язався з навчальним центром в місті Оссіях 

(Австрія), у якому співробітники НЛЦ пройшли курси з лісової педагогіки. Згодом курси були 

адаптовані до умов і потреб словацьких лісівників, затверджені Міністерством освіти, науки, 

досліджень і спорту Словацької Республіки, та акредитовані як Курс лісової педагогіки.

У 2010 році в НЛЦ була сформована робоча група, яка розробила документ під 

назвою «Лісова педагогіка як складова екологічної освіти - Концепція розвитку», основним 

завданням якої (концепції) є:

Забезпечення умов для покращення поінформованості громадськості про 

важливість лісів та їх функцій, сприяння розбудові ціннісної орієнтації цільових груп, 

співзвучної з концепцією сталого розвитку, посилення емоційних зв'язків, формування 

позитивного ставлення суспільства до лісів і стимулювання до відповідальних дій у  

повсякденному житті.

Згодом, у 2011 році, цей документ був схвалений Міністерством сільського 

господарства і розвитку сільської місцевості СР. Відповідно до цієї концепції лісова педагогіка 

визначається наступним чином:

Лісова педагогіка як частина екологічної освіти -  це навчання про лісову екосистему 

та, на прикладі лісу, виховання людини в напрямку сталого способу життя. Заходи лісової 

педагогіки забезпечують сертифіковані лісові педагоги, і призначена вона для усіх 

цільових груп, особливо для дітей та молоді. Вона використовує активні методи і форми 

практичного і проектного навчання. Лісова педагогіка не тільки забезпечує знаннями, але
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задіює і емоційну сторону людини, сприяє набуттю практичних навичок і працює в 

напрямку всестороннього розвитку особистості.

За кордоном для терміну «Лісова педагогіка» також використовуються інші терміни 

(напр.: Waldpädagogik, Forest Pedagogics, Forest education, Forest Related Environmental 

Education (FREE) -  останній часто плутають з термінами «Nature education», «Adventure 

education», «Outdoor Education» і т.д.). У даний час на європейському рівні використовується 

термін Forest Pedagogics -  лісова педагогіка. Більш детальну інформацію можна знайти 

на сайті http://www.forestpedagogics.eu.

Значення лісової педагогіки безпосередньо відображається в її цілях, а саме через 

чуттєве сприйняття (безпосередній контакт людини з природою), пригодницьке 

навчання (посередництво емоцій і отримання знань) та ігри (елемент діяльності), розвивати 

цілісну особистість людини.

Ціл і л іс о в о ї п е д а г о г ік и

Цілі лісової педагогіки спрямовані на 

створення цінностей, стосунків та зв’язків, зокрема 

розбудову:

мудрих відносин «людина -  ліс»

> уважних відносин «людина -  людина»

> впевненості людини у собі.

Цілі лісової педагогіки відповідають моделі 

творчо-гуманістичної концепції освіти і 

навчання KEMSAK (за М. Поліному

Згідно з визначенням, лісова педагогіка 

створена для всіх цільових груп, а саме:

> дітей у дошкільних закладах, учнів 

початкових і середніх шкіл,

> підлітків та студентів вищих навчальних 

закладів,

> осіб з обмеженими можливостями, 

дорослих,

> сімей з дітьми,

> літніх людей.

Уч а с н и к и  л іс о в о ї п е д а г о г ік и
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Учасниками лісової педагогіки є координатори («ті, що методично керують»), 

виконавці заходів («ті, що реалізують»), ключові партнери («ті, що вирішують"), партнери («ті, 

хто формує громадську думку про лісову педагогіку») та інші партнери («тихі помічники»). 

Реалізація заходів покладена на лісових педагогів, які для того, щоб мати можливість 

виконувати свою роботу, повинні пройти Курс лісової педагогіки. Крім того, вони повинні 

відповідати іншим кваліфікаційним вимогам, а саме:

мати щонайменше середню спеціальну лісівничу освіту або вищу лісівничу освіту I

го, ІІ-го, 111-го рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук) та повинні бути 

морально бездоганними 

або

мати щонайменше середню спеціальну освіту або вищу освіту І-го, ІІ-го, ІІІ-го рівня 

(бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук) та водночас мінімум 5 років досвіду 

роботи в галузі лісового господарства та проходження спеціалізованого курсу 

«Лісівничий мінімум» і повинні бути морально бездоганними.

На в ч а н н я  у  л іс о в ій  п е д а г о г іц і

Лісова педагогіка розкриває знання про ліс в цікавій ігровій формі, яка задіює всі види 

чуття, дозволяє робити відкриття, спостереження та дослідження природи, і, таким чином, 

краще зрозуміти їх та запам'ятати. Це призводить до розвитку всіх аспектів цілісної 

особистості, оскільки у процесі навчання беруть участь когнітивна (голова), соціально- 

афективна (серце) і психомоторна (руки) сторони.

Процес навчання у лісовій педагогіці, в якому беруть участь ГОЛОВА -  РУКИ -  СЕРЦЕ 

проілюстровано в наступній схемі.

ГОЛОВА -  знання
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РУКИ -  вміння СЕРЦЕ -  відносини
Навчання «про ліс у лісі» = Лісова педагогіка

Необхідною умовою навчання в лісовій педагогіці є сам ліс, оскільки у процесі 

навчання він є і середовищем, і предметом навчання, а також метою навчання та його 

дидактичним інструментом.
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Лісова педагогіка використовує елементи пригодницького навчання, -  процес, який 

включає ігрові та веселі моменти. Важливо, щоб цільові 

групи, особливо діти, відчули ліс «власною шкірою» або 

іншими словами «відчули ліс усіма своїми чуттями». Цей 

процес завжди асоціюється з чуттєвим сприйняттям та 

емоційним досвідом, які допомагають краще запам’ятати та 

усвідомити вивчений матеріал.

Лісова педагогіка у процесі навчання використовує:

> пригодницькі ігри

> проектне навчання, методи розвитку творчих умінь 

навчання через спостереження, методи розвитку 

критичного мислення 

театральні ігри, драматургію

> ситуаційні та постановочні ігри, роботу в команді

> літературні та художні прийоми, музичну терапію

> творчі майстерні - роботу з використанням природних 

матеріалів

> трудову діяльність, роботу в лісі 

інше.

За б е з п е ч е н н я  л іс о в о ї п е д а г о г ік и  у  Сл о в а ч ч и н і

Лісова педагогіка, окрім виховання свідомого ставлення до природи, є одним з 

ефективних інструментів комунікації з широкою громадськістю. У Словаччині лісова 

педагогіка існує завдяки співпраці між багатьма організаціями, установами та суб’єктами 

(наприклад, Ліси СР, Державні Ліси TANAP, Міські ліси Кошице та інші). Професійним і 

методичним гарантом лісової педагогіки у Словаччині є НЛЦ -  Інститут лісового навчання і 

консультування у Зволені. В залежності від типу установи, яка займається лісовою 

педагогікою, цей напрямок роботи фінансується шляхом об'єднання кількох джерел 

(наприклад, власні кошти лісових суб‘єктів, кошти з державного бюджету, національні і 

міжнародні проекти, кошти, отримані через освітні ваучери, власні кошти учасників програми 

та інші).

Пр а к т и ч н а  ч а с т и н а

Пр и г о д н и ц ь к и й  с у п р о в ід  н а  н а в ч а л ь н и х  с т е ж к а х

Навчальною стежкою можна пройти простим туристичним способом, а інформацію 

отримати, прочитавши тексти на інформаційних стендах. Але можна зробити це й по-іншому.
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Урізноманітнення переходу між інформаційними стендами різними заходами, спрямованими 

на чуттєве сприйняття довкілля - в даному випадку лісу, перетворює звичайну прогулянку 

навчальною стежкою на незвичайну пригоду, яка надовго залишається в підсвідомості. І, 

можливо, навіть не усвідомлюючи того, збагачує учасників новими знаннями, досвідом і, 

головним чином, дає емоції, переживання. Емоції можуть бути викликані заходами з 

використанням інтерактивних об'єктів лісової педагогіки (лісова брама, дендрофон, 

фотостіна, віконця, що обертаються: гра пам'яті, шпаківні, стежка відчуттів, спіралі з трави, 

дерев'яні макети тварин тощо).

Зміст тематичної програми навчальної стежки повинен бути спрямований і досягти, 

перш за все, ГОЛОВИ-СЕРЦЯ-РУК учасників програми. Дуже важливою частиною є 

зворотній зв'язок, не тільки в кінці програми, а також після закінчення окремих заходів.

Нижче у якості взірця буде проілюстровано два приклади пригодницької прогулянки 

навчальною лісовою стежкою (НЛС) «Праменіско» (Татранський національний парк) та 

«Дріенок» (регіон Ґемер) для двох різних цільових груп: учнів молодшого та старшого віку. 

Описані заходи лісової педагогіки тематично пов'язані з інформаційними стендами, 

розташованими на навчальних стежках, їхня палітра багата та пропонує широкий вибір.

А. Проект програми пригодницького супроводу по НЛС «Праменіско»

Навчальна лісова стежка «Праменіско» знаходиться в особливій частині заповідника 

Татранський національний парк. НЛС є частиною прогулянкової стежки протяжністю майже 

3,5 кілометри, яка починається з експозиції Татранської природи у ботанічному саду в 

Татранській Ломніці, пролягає через саме Праменіско до кемпінгу Taтранець і назад до 

Татранської Ломніци. Сама стежка «Праменіско» має довжину 800 м і знаходиться на відстані 

1 км від Ботанічного саду.

П'ять зупинок на навчальній стежці розповідають про унікальність території, де вода 

відіграє важливу роль.

Праменіско є прикладом 

татранських заболочених вільхових 

лісів. Характерним для цієї території 

є водні ресурси у вигляді струмків, 

потічків та стоячих вод. Відвідувач 

навчальної стежки «Праменіско» під 

час прогулянки дізнається, чому ця 

місцевість заболочена та водночас 

про те, яке тут вирує життя. Про ліс, 

на який впливає вода, і які тварини та 

рослини живуть у ньому. Частиною 

НЛС є дві оглядові вежі.
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Тема: ЛІС І ВОДА

Мета: Знайомство з лісом і його складовими, з особливим водогосподарським режимом 

Цільова група: діти молодшого шкільного віку -  7-10 років

Навчальна стежка «Праменіско» цікава своїм розташуванням і маршрутом. Маршрут стежки 

можна пройти по колу (близько 3,5 км), або у формі двосторонньої навчальної прогулянки. 

Залежно від вибору маршруту лісовий гід готує окремі програмні заходи.

Допоміжні засоби для окремих видів діяльності:

Лісові «загадки» (слова-підказки для визначення окремих рослин) і зображення рослин; ключі 

для визначення рослин, лакмусові папірці, пластмасові стаканчики для води, хусточки на очі, 

зображення тварин, невеличкі призи для всіх членів групи.

Захід №1: Знайомство з групою, встановлення правил поведінки на НЛС

Робота з групою в колі. Лісовий провідник вітається з групою НЛЦ та повідомляє 

програму зустрічі. Оголошує завдання: кожен учасник групи представляється своїм іменем 

та може додати до імені цікаву особливість (прикметник), який його описує, але перша літера 

повинна збігатися з першою літерою імені (наприклад: мене звати Лариса -  Ласкава, або 

Михайло - Милий).

Лісовий гід знайомить групу з правилами поведінки в лісі та на стежці. Правила 

можуть створювати самі учасники групи, з позитивними чи негативними рішенням щодо їх 

прийняття. Якщо група погоджується з правилом -  плескає в долоні, якщо ні -  тупає ногами.
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Захід №2: Лісова брама

Цей захід підходить не тільки в якості вступу на навчальний маршрут, але і як цікава 

гра, яка допоможе перемістити групу до початку стежки. Лісовий гід разом з супроводжуючим 

педагогом за допомогою рук 

утворюють «лісову браму», яка 

відкриватиметься при правильній 

відповіді на запитання (завдання).

Питання можуть стосуватися 

визначеної теми або середовища, у 

якому проходить прогулянка.

Наприклад: «Назви трьох

татранських тварин»; «Найвища 

гора в Татрах?», «Як називаються 

природні водні середовища в

Татрах?».

Якщо лісовий гід вирішує розвинути цю гру, учасники групи утворюють пари і також 

вигадують питання. Група просувається ланцюжком через кожну наступну «браму» після 

правильної відповіді на питання.

Захід №. 3: Лісові загадки, інформаційний стенд «Квітуче Праменіско»

Метою цього заходу є пізнання лісових рослин, які ростуть і цвітуть на стежці 

«Праменіско». Лісовий гід повинен мати підготовлені заздалегідь картки з підказками 

«Шукаємо рослину», відповідно до яких члени групи визначатимуть лісові рослини. Підказки 

повинні вказувати на морфологію рослин, вимоги до середовища проживання, а також цікаві 

факти про рослини. Зрозуміло, що для дітей бажано підготувати ці підказки у вигляді віршів 

або римованого тексту. Тому учасники також можуть вигадувати нові поетичні назви для 

рослин. Якщо прогулянка відбувається не під час цвітіння, лісовий гід готує зображення 

рослин на картках, а учасники групи будуть поєднувати підказки з картинками.

Додаткова діяльність: Якщо в групі є діти дошкільного віку, то завдання спрощується, 

рослини діляться до кольорового шаблону відповідно до кольору квітки. Старші учні та 

дорослі можуть працювати з науковою літературою «Ключі до визначення рослин». Гра може 

бути також присвячена вивченню дерев.
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Захід № 4: Вимірювання рН води, інформаційний стенд «Ліс під впливом води»

На початку заходу 

необхідно обговорити з групою 

кругообіг води в лісі, важливість 

лісів для управління водними 

ресурсами в області заплав. 

Цікавою роботою для учасників 

групи є вимірювання рН води. 

Значення рН визначається за 

шкалою 0-14, де 7 є нейтральним 

значенням, менші показники 

означають кислотність, вищі 

означають більш високу 

лужність. Для більшості рослин і тварин ідеально підходить рН7, тобто, нейтральне водне 

середовище. Лісовий гід роздає учасникам групи лакмусові папірці та стаканчики для води. 

Члени групи набирають воду з різних місць, вимірюють рН та обговорюють результати в 

порівнянні.

Захід № 5: Лісовий караван, пересування між інформаційними стендами

Учасники групи стають в ряд, тримаючись за плечі. Для кращого чуттєвого сприйняття 

можна окремим учасникам 

зав’язати очі. Завдання полягає в 

тому, щоб пройти частину 

маршруту тихо, як «Караван», та 

сприймати всі звуки і запахи, які 

трапляються на шляху.

Додаткові питання: Ви відчули 

якийсь приємний/ неприємний 

запах під час подорожі? Ви почули 

якийсь цікавий звук, який ніколи не 

чули раніше?

Захід № 6: Лісові поверхи, інформаційний стенд «Чому ця місцевість заболочена»

Лісовий гід представляє учасникам групи навколишній ліс з точки зору вертикального 

шарування, розподіляє ліс по шарах -  ярусах: підземний/ моховий, трав’яний, чагарниковий, 

деревний та рівень крони дерев. Окремі шари -  яруси група має представити положенням 

тіла: мох -  присідання і руки на землю, трав'яні -  присідання, кущові -  прямі ноги корпус вниз,
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дерево -  стоячи прямо, крону -  стоячи з піднятими руками. Вправа продовжується таким 

чином, що окремі члени групи називають в довільному порядку ярус, а інші його показують 

відповідним рухом.

Додаткова діяльність: може бути доповнена визначенням рослин, кущів і дерев, які 

складають кожен ярус. Група може повторити захід і включити до завдання різні рослини і 

дерева, тим самим включивши їх в яруси, які вони показують рухами тіла.

Захід № 7: Хто я? Інформаційний 

стенд «Вони живуть у  болотяних 

місцях»

Добровольцеві з групи 

лісовий гід має прикріпити ззаду на 

футболку зображення тварини, яка 

живе на цій території. Обраний 

доброволець має, ставлячи закриті 

питання, з’ясувати, яку тварину він 

представляє.

Захід № 8: Дощ із камінців -  творча робота, кінець стежки

Кожному з учасників лісовий гід дає по два камінці або дерев’яні палички. Група 

утворює коло. Лісовий гід просить учасників групи закрити очі. Він/вона пояснює, що 

поступово буде обходити членів і кого торкнеться, той почне стукати камінцем об камінець 

або дерев'яними паличками, таки чином створюючи ілюзію дощу в лісі. За допомогою 

наперед узгоджених сигналів лісовий гід може регулювати інтенсивність постукування або ж 

інтенсивність група регулює самостійно.

Додаткова діяльність: У кінці з окремих камінців та паличок група може разом створити 

природний образ або мандалу. (геометричний символ складної структури, який 

інтерпретується як модель Всесвіту. Типова форма мандали — зовнішнє коло з вписаним у 

нього квадратом, куди поміщено внутрішнє коло).

Захід №. 9: Зворотній зв'язок та прощання

Дуже важливою частиною програми супроводу є підсумкова оцінка. Лісовий гід має 

оцінити день з власної точки зору і подякувати групі за активний підхід. Важливо дати 

кожному з групи можливість висловити, про що нове дізнався, що учаснику найбільше 

сподобалось і те, що не сподобалось, які емоції були пережиті, що запам‘яталося найбільше 

тощо. Наприкінці кожен з учасників отримує невеликий приз, який нагадуватиме про час 

проведений на стежці.
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В. Програма заходів пригодницького супроводу навчальною стежкою 

«Дрієнок»

Навчальна стежка «Дрієнок» довжиною 3,3 км була 

побудована в рамках проекту Словацької агенції довкілля 

«Жива природа», у 2002 році, як малий екологічний проект.

Стежка знаходиться у північно-східній частині 

Дрієнчанського красу, між населеними пунктами Рібнік та 

Тєплі Врх. Стежка починається і закінчується поруч з 

парковкою для автомобілів, біля державної дороги між 

зазначеними населеними пунктами. На маршруті є вісім 

інформаційних стендів, місце для відпочинку та вогнища, 

криничка та альтанка.

Теми окремих стендів, крім коротких текстів, супроводжуються намальованими 

авторами проекту зображеннями, доповненими англійським та німецьким перекладом 

текстів. Навчальна стежка була збудована робочою групою «Три лопухи з Сірка» (сім'я 

Віслай) за допомогою інших партнерів.

Тема: ЛІС

Мета: Знайомство з лісом і його складовими через чуттєве сприйняття. Наголосити на 

значенні лісу для суспільства на Землі.

Цільова група: учні старшого шкільного віку 10-14 років 

Допоміжні засоби для обраних заходів:

- «шишкофон» (шишка), дерев'яні прищепки (12 штук), тонка мотузка, кольорові смужки 

гофрованого паперу, флакончики з ароматичними речовинами (дві з однаковим та дві інші -  

з різним запахом), хусточки для зав'язування очей принаймні для половини групи, коробка з 

різними фруктами, нарізаними на шматки, зубочистки, жменя літаючого насіння лісових 

дерев (найбільш підходить насіння клена з крильцями), картки для записування результатів, 

білі полотна для створення природних картин, воскові кольорові олівці, паперовий 

двосторонній скотч, ножиці, діаграма динаміки лісів у Словаччині, ілюстрація розвитку 

лісозаготівлі та приросту у лісах Словаччини.
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Захід № 1: Знайомство з групою, визначення правил на стежці, інформаційний стенд 1 

на маршруті стежки

Робота з групою в колі. Лісовий гід 

вітає групу на НС, представляє себе та 

знайомить групу з програмою зустрічі, 

маршрутом та розташуванням стежки. Він 

пускає по колу «шишкофон» (ялинова або 

соснова шишка), у який кожен учасник 

промовить своє ім’я і доповнить 

відповіддю на запитання, якою твариною 

він/вона хотів/хотіла б бути і чому. Після 

цього група домовляється про правила 

виконання заходу лісової педагогіки: учасники працюють самостійно, або в групах, або разом.

Захід №. 2: «Горобці у терні», відповідне місце на 

стежці

Діяльність може опиратися на попередній 

захід, коли учасники називали тварин, якими б вони 

хотіли бути. Лісовий гід разом з учнями відбирає 

учасників з кращим зором для наступного заходу.

Завданням учнів є знайти якомога більше «горобців у 

терні» (горобцями є дерев’яні прищепки, розташовані 

на різній висоті на кущах, деревах, травах і т.п.). Цей 

захід потрібно підготувати наперед.

Захід №. 3: «Як росте ліс», інформаційний стенд № 3 про лісове господарство

Найвдаліше починати цей захід з питання: «Як Ви думаєте, у Словаччині лісів стає 

більше чи менше?» В залежності від відповіді гід розташовує учасників направо та наліво від 

стежки. Оскільки найчастішою є відповідь, що лісів стає менше, більшість опиниться на одній 

стороні. З допомогою графіка можна пояснити правильну відповідь, а також є познайомити з 

такими поняттями, як землі лісового фонду (ЗЛФ), землі сільськогосподарського призначення 

(ЗСП). Можна також обговорити мету лісового господарства - догляд за лісом та управління 

ним так, щоб ліс виконував усі функції, які люди очікують від нього. Деякі з цих функцій 

учасники можуть назвати.

Додаткові питання: «Як Ви думаєте, у Словаччині зрубують багато чи мало дерев?» або ж 

«На Вашу думку у Словаччині вирубують більше чи менше лісів, ніж виростає?» Учасники
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знову, залежно від відповідей, стають на праву і ліву сторони стежки, а правильну відповідь 

можна з’ясувати за допомогою наступної підготовленої ілюстрації.

У Словаччині насправді дерев виростає більше, ніж вирубується, а те, чому дерево 

«потрібно» вирубувати можна наочно пояснювати за допомогою гри «Як росте ліс». 

Найвищий учасник стає всередину вільного місця і з піднятих рук поволі випускає приблизно 

таку ж кількість насіння клена, скільки й учасників прогулянки. Потім усі учасники стають на 

насіння і присідають, таким чином представляючи молоді саджанці. Поступовим зростанням, 

а головне збільшенням крони простір буде заповнюватися.

Що робити із зарослим лісом?

Навіть молодші школярі можуть 

зрозуміти, що деякі дерева потрібно 

забирати. Це перша причина для 

заготівлі дерева, що забезпечить 

простір та стабільність для інших 

дерев. Далі продовжуємо 

пояснювати, що дерева, подібно до 

зернових, ростуть і досягають такого 

стану, що їх потрібно у правильний 

час -  віці стиглості -  вирубати, а з них знову опадає насіння і далі виникає молодий ліс. 

Однак, кожне спиляне дерево дає нам щось корисне, потрібне для людського життя: паливо, 

олівці, папір, дерев’яні меблі, книги, сопілка і т.п.

Захід № 4: «Впізнай свій мурашник», перехрестя стежки та дороги за інформаційним 

стендом № 4 про карстові явища

Для цього заходу потрібні три різні позначені (напр., пронумеровані) флакончики з

різними ароматами, встановлені на певній 

відстані перед групою. Учасники поступово та 

один за одним нюхають флакончики та 

переходять до місця, де знаходяться три 

флакончики і за запахом мають розрізнити, який 

із них тотожний з першим, а той запах приведе 

«мурах» до «мурашника». Потім біля стенду з 

інформацією про тварину, яка живе в околиці 

навчальної стежки, учасники лише підтвердять 

знання про лісових звірів, до яких також належить лісова мурашка. Доповненням заходу може 

бути також «нюхова гра на запам’ятовування» з трьома або п’ятьма парами запахів (більше 

запахів не рекомендується).

27



Захід № 5: «Впізнай своє дерево» Інформаційний стенд про рослини та дерева, які ростуть 

на даній місцевості

Метою заходу є продемонструвати різну кору, різну товщину дерев за допомогою 

доторків. Учасники прогулянки утворюють пари і кожна пара отримає хустинку для 

зав’язування очей. Потім один учасник пари зав’язує хустинку на очі іншому, трохи поводить 

його за руку по лісу, пообертає на місці і знову переведе далі до будь-якого дерева, яке 

учасник із зав’язаними очима має за 

запам’ятати важливі деталі.

Далі після різних поворотів та 

обертань вони переходять на місце 

близько до дерева. Учасник знімає з 

очей хусточку і пробує знайти «своє 

дерево». Для ближчого пізнання 

окремих видів дерев цю вправу можна 

змінити таким чином, що спочатку 

наочно будуть продемонстровані 

відмінності між корою хоча б трьох- 

чотирьох дерев (напр., бук з гладкою 

корою, граб з потрісканою корою та 

циліндричним стовбуром, дуб з 

виразно розтрісканою корою, гірський 

явір із корою, яка лущиться та інші породи відповідно до місцевих умов).

Захід №. 6: «Підкорення замку», біля руїн замку Дрієнок

Діяльність спрямована на посилення солідарності, узгодження спільних дій та пошук 

спільного рішення проблем. Учасники прогулянки розділяються на приблизно однакові за 

розміром дві групи і стають рядочком один проти одного на схилі. Група, що стоїть вище по 

схилу, береться за руки певним способом і утворює «стіну», щоб протистояти «бійцям», які 

біжать і намагаються зламати «стіну» і за «стіною» захопити «принца» або «принцесу» -  

«володарів замку», роль яких виконує керівник групи. З початку нападу аж до захоплення 

«володарів замку» засікається час. Далі групи міняються ролями, засікається час, 

порівнюється результат і перемагає група, якій вдалося досягти цілі за коротший час.

Захід № 7: Пейзажне мистецтво (ЬапОДгі) - творча діяльність, закінчення стежки

На підготовлені білі полотна окремі учасники індивідуально або в малих групах 

складають з навколишніх природних матеріалів картинки або на задану тему (напр.,

допомогою доторку детально «оглянути» так, щоб
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тварини), або на вільну тему. Підготовлену програму можна закінчити взаємним оглядом 

результатів та позитивними коментарями. Можна похвалити тих, які мають найбільш 

кольорову картинку, картинку з найбільшою кількістю використаних видів природних 

матеріалів тощо.

Захід № 8: Зворотній зв'язок та прощання

Як і в попередньому прикладі, закінчення програми включає в себе зворотній зв'язок, 

подяку та прощання. Зворотній зв'язок для старших учасників може бути зроблений у формі 

так званого відгуку, де кожен учасник на підготовленій картці пише своє враження.

Інші рекомендації

Наведені приклади інтерактивного супроводу на навчальних стежках мають на меті 

надихнути учасників до позитивного ставлення до лісу, звичайно ж їх можна й надалі 

удосконалювати:

для молодшої вікової категорії є привабливим «збирати печатки» за виконані 

завдання на окремих зупинках на заздалегідь підготовлених карточках, які роздають дітям на 

початку програми
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для старшої вікової групи увесь супровід може бути створений як розвідувальна 

експедиція, коли завдання визначені заздалегідь, а їх виконання записують у наперед 

підготовлених робочих листах/ нотатниках, які учасники групи заповнюють під час 

проходження навчальною стежкою. Лісовий гід відіграє роль посередника -  особи, яка 

пояснює завдання і в кінці разом з групою оцінює. Група старших учнів може на основі своїх 

спостережень також розробити презентацію з плакатами або в програмі PowerPoint.

Натхнення для інших пригодницьких ігор можна знайти у списку рекомендованої 

навчальної літератури.

Під час прогулянки на навчальній стежці доданою цінністю є взаємозв‘язок між 

окремими завданнями, ув‘язка їх з інформаційними стендами (інформація природного, 

географічного, культурного, історичного характеру).
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Завдання для Вас:

На основі існуючої навчальної стежки у Вашому регіоні підготуйте сценарій 

пригодницького супроводу для обраної цільової групи.

(назва навчальної стежки, опис місцевості та окремих інформаційних стендів)

(що потрібно продумати перед проведенням заходу -  підготовка до супроводу)
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(вибір окремих заходів -  привітання, пригодницькі ігри та кінцеве оцінювання)
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КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Петер Ґоґола

ЛІС і річні кільця 

gogola@lesmedium.sk

„Слово має легкість вітру та силу грому“

Віктор Гюґо

Вв е д е н н я  у  п р о б л е м а т и к у

Отримання і передача інформації з самого початку існування людства були основною 

умовою його розвитку. Виникнення людської мови стало важливою віхою в історії цивілізації. 

Спочатку інформація передавалася тільки в усній формі або за допомогою сигналів (дим, 

удари по резонуючому предмету). Приблизно у 3 500 до н.е. у Месопотамії та на 

Центральному Сході з’явилося перше просте малюнкове письмо (піктограма). Пізніше 

шумери використовували клинопис, єгиптяни записували інформацію за допомогою 

ієрогліфів, фінікійці створили приголосні й так званий північносемітський алфавіт, у якому 

були 22 літери.

Окремий розділ творить письмо азіатських народів. Наше сучасне письмо виникло у 

7 столітті н.е. Фундаментальним проривом у поширенні письмової інформації став винахід 

друку. Німецький ювелір Йоганн Гутенберг приблизно у 1450 році виготовив матрицю з 

твердого металу, яку можна було використовувати постійно, у різних комбінаціях. Це 

створило широкі можливості розповсюдження друкованих видань у великих кількостях, що 

раніше було неможливо з рукописами.

ХХ століття принесло 

важливу революційну зміну у

розповсюдженні інформації.

Розмах і масове поширення 

друкованих засобів масової

інформації (газети, журнали), 

розвиток радіомовлення у 20-х 

роках, поширення телебачення 

після Другої світової війни, 

розвиток інтернету у дев’яностих 

роках. Специфічну форму

поширення інформації приніс бум 

соціальних мереж. Усе це спричинило величезний надлишок інформації. Друковані та 

електронні засоби масової комунікації мають за мету охопити максимально широку групу 

одержувачів інформації.
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Необхідність для засобів масової інформації (ЗМІ) охоплювати усіх, а тому звертатися 

до «середньостатистичного реципієнта», окрім всього іншого має за наслідок те, що 

пропонована інформація подається, як правило, на загальнозрозумілому рівні. Це 

призводить до узагальнення, спрощення, неточного або банального формулювання і т.п., 

через що загальноосвічені одержувачі (які складають більшість), сприймають основні речі та 

прості образи без того, щоб замислюватися над їхньою сутністю.

У загальному можна визначити сучасний стан медіа-середовища таким чином:

а) обсяг інформації, яка доступна практично без обмежень, зростає в геометричній прогресії

б) швидкість розповсюдження інформації є вищою, ніж будь-коли до цього

в) насиченість інформацією призводить до того, що людина змушена сортувати одержану 

інформацію, обробляти або відмовлятися її приймати

г) нерідко під виглядом поширення інформації поширюється реклама та пропаганда.

По ін ф о р м о в а н іс т ь  громадськості про ліси, роботу лісівників та її
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

У вступі представлено ситуацію, завданням якої є надання громадськості інформації 

про роботу лісівників та її значення для суспільства. Це здається дуже складним завданням, 

але це не так. Попит на інформацію існує постійно, важливо розуміти, як потрібно обробляти 

інформацію, щоб журналіст з нею вмів і хотів працювати. В інтересах лісового господарства 

здійснювати проактивну комунікацію, тобто доводити актуальну, привабливу та позитивну 

інформацію, оброблену у зрозумілому для громадськості вигляді, з постійним підкресленням 

значення лісу і його екосистемних послуг для здоров’я та життя суспільства. А з цим
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невід’ємно пов’язане історичне завдання лісового господарства, яке завжди виконувало 

суспільне замовлення на оновлення та збереження лісів. Метою публікування інформації про 

ліси, лісове господарство та їхнє значення для суспільства є:

a) сприяти розумінню значення лісу для підвищення якості життя

b) інформувати про роботу лісівників, підкреслюючи їх заслуги у лісовідновленні

c) формувати у широкої громадськості екологічну свідомість та спільну відповідальність 

за стан довкілля.

У кінцевому результаті 

кожна лісівнича установа 

повинна мати амбіцію 

презентувати результати своєї 

праці, інформувати

громадськість за допомогою ЗМІ 

про сенс та значення своєї 

роботи відповідно до 

вищезазначених цілей. Існує 

кілька інструментів для 

досягнення цих цілей. 

Основним та найчастіше

використовуваним є прес-реліз.

Пр е с -р е л із  -  ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СПІЛКУВАННЯ ЗІ ЗМІ
Прес-реліз -  це актуальна інформація. В першу чергу він призначений для 

журналіста, котрий опрацьовує зміст прес-релізу для ЗМІ, де він/вона працює (газети, радіо, 

телебачення, інтернету). Одержувачу інформації зміст прес-релізу має надати цінні, цікаві і 

сучасні знання. Добре написаний прес-реліз, доповнений цікавими додатками (фото, відео, 

аудіо, мапи), є цінним матеріалом для журналіста, ставлення якого до інформації може 

істотно вплинути на її інтерпретацію. Тому при написанні прес-релізу важливо і необхідно 

знати основні правила і процедуру його створення.

До принципів написання прес-релізу належать:

а) актуальність -  завжди інформуємо про нові та актуальні події або факти;

б) стислість і розумна лаконічність -  не має бути надто коротким, ані надто довгим, хоча обсяг 

й залежить від теми і конкретного змісту;

в) розподіл інформації від найважливішої до менш важливої (принцип оберненої піраміди);

г) щирість та автентичність -  використання цитати зацікавленої особи підвищує достовірність 

поданої інформації;
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д) додана вартість інформації, яка підвищує її привабливість для журналістів і громадськості, 

полягає у цікавих порівняннях, в наочному представленні інформації так, щоб відповідним 

чином працювала уява користувачів інформації;

е) граматична та стилістична правильність тексту;

є) забезпечення додатків (фотографії, відео, зображення, графіки, звукові записи, посилання 

на відповідну інформацію) підвищує привабливість повідомлень для одержувача в 

залежності від типу ЗМІ (редактор радіо оцінить MP3, редактор газети -  якісне фото). 

Наповнення прес-релізу

а) Назва/ Заголовок

б) Дата і місце його написання

в) Вступ, який повинен містити суть усього повідомлення і відповідати на питання: хто?, що?, 

де?, коли?, як ? і чому?

г) Основа повідомлення -  детальна інформація про предмет, контекст, причини та наслідки 

наведеної інформації. Важливо надавати інформацію залежно від її важливості.

д) Інформація про організацію, яка підготувала прес-реліз, або те, що є предметом її 

діяльності (не обов'язково повинні бути включені в прес-реліз).

е) Контактна особа - ім'я, адреса електронної пошти та номер телефону; посилання на інші 

джерела інформації, веб-сайт, Facebook або Twitter. (Практичним є подати цю інформацію у 

кінці документа, якщо у Вас є підготовлений шаблон для прес-релізів).

Рекомендації та практичні поради для написання прес-релізів 

На веб-сторінці www.tlacovasprava.sk, створеній командою людей з PR-індустрії і 

редакторів загальнословацьких ЗМІ, зібрані основні правила для написання хорошого і 

успішного прес-релізу.

1. Змістом прес-релізу є актуальна інформація про Вашу організацію, послуги або 

продукт. Ви повинні усвідомити, що це не рекламна стаття чи блог.

2. При написанні прес-релізу найважливіші та найновіші факти потрібно наводити 

на початку, а вже потім звертати увагу на деталі, довідкову інформацію.

3. Ретельно продумайте обсяг вашого прес-релізу: він не має бути дуже коротким або 

дуже довгим. Обсяг змінюється залежно від ситуації, золоту середину становить близько 500 

слів з додатковою інформацією включно (інформацією про вашу організацію та контакти).

4. Основним ядром прес-релізу має бути одна актуальна цитата з наведенням її 

контексту.

5. Якщо хочете надати більше новин, підготуйте для кожної з них окремий прес-реліз 

протягом певного часового проміжку.

6. Привабливішим для людей є прес-реліз з цитатами, посиланнями, графікою, 

таблицями, фотографіями або відео додатком.

4

http://www.tlacovasprava.sk/


7. Альфа і Омега прес-релізу -  це короткий, конкретний заголовок (назва). Зверніть 

на це належну увагу!

8. Неприпустимим є опублікування прес-релізу з граматичними помилками (це 

стосується також перекладу на іноземні мови у випадку поширення в інших країнах світу).

9. Використовуйте зрозумілу мову: якщо існує еквівалент слова у національній мові, 

оминайте використання іншомовних виразів.

10. Прес-реліз має мати власне «свідоцтво про народження», яке містить таку 

інформацію:

-  Хто підготував або поширює повідомлення

-  Де підготували прес-реліз (місце)

-  Коли підготували прес-реліз (дата опублікування)

-  Контакти для зворотного зв'язку (телефон, e-mail, адреса )

-  Джерела додаткової інформації (www, twitter, facebook тощо)

11. Найголовніше -  простота! З прес-релізом будуть працювати і далі (ЗМІ, блогери і 

т.п.), тому його форма має бути мінімалістичною. Кожен макрос, шрифт чи частина 

ускладнюють роботу з прес-релізом.

12. Люди шукають конкретну інформацію -  загальної їм вистачає. Що унікальніший 

предмет Вашого повідомлення, то швидше він стає предметом пошуку ваших клієнтів.

13. Не надсилайте Ваші повідомлення будь-кому! Так Ви можете досягнути 

протилежного ефекту і відлякати людей/ журналістів. Шукайте отримувачів, які мають 

зацікавлення щодо прес-релізу або надайте їм можливість, щоб вони знайшли Ваш прес- 

реліз.

14. Після прес-релізу (прес-анонсу), у якому наперед повідомляється про подію, 

яка відбудеться (напр., запрошення), має бути наступна інформація про те, як подія 

відбулася, а найкраще з фотогалереєю.

Поширення прес-релізу

Спосіб поширення прес-релізу, який на сьогоднішній день найбільше 

використовується, це надсилання через e-mail на адресу журналістів, або інформаційних 

агентств (TASR, SITA, або CTK). Рекомендуємо створити каталог журналістів, що 

займаються питаннями природи та лісу.

Іншим варіантом є надсилання повідомлення в інформаційні агентства та інтернет- 

портали, які часто публікують повідомлення у якості послуги, тобто за окрему плату. Але 

існують портали, які дозволяють безкоштовно розповсюджувати прес-релізи.

Корисно зробити архів прес-релізів, постійно доступний для журналістів. В ідеалі -  на 

веб-сайті організації або у групі facebook.
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Пр а к т и ч н а  ч а с т и н а

Зразок прес-релізу

Палата лісівників апелює: «Нам не потрібна країна без тіні»

ПРЕС-РЕЛІЗ

Зволен 25.04.2016

У п'ятницю 22 квітня, день, коли у м. Зволен були святково відкриті ювілейні Х Дні Лісу, 
відбулося також 12 засідання Загальних зборів Палати лісівників Словаччини. У засіданні 

також взяли участь керівник службового управління Міністерства сільського господарства та 

регіонального розвитку Ярослав Реґец та президент палати мисливців Тібор Лебоцький.

Голова Словацької палати лісівників Ярослав Шулек у звіті про діяльність оцінив активність 
палати за минулий рік, присвятив увагу програмній заяві уряду, повідомив про підписання 
Меморандуму про зменшення вчинення шкоди тваринами у лісах, про лісогосподарювання на 
сталих засадах з тим, щоб ліси могли виконувати необхідні суспільно-важливі функції, про 
вимоги щодо компетентності професійних лісників, а також про проблематику ставлення до 
охорони природи.

Подальша дискусія членів палати стосувалася фактів, пов'язаних з драматичним зростанням 
проблеми з короїдами у ялинових лісах, а також зі значним зменшення частки дуба у видовому 
складі лісів Словаччини.

Дуже важливі речі констатував також голова урбарних лісів Бобровец Томаш Гртка: «Уже два 
роки ми працюємо зі скаргами про вчинки з боку управління ТАНАПу, ГО «ПРАЛЕС»», ГО «Влк», 
якими намагаються нас залякати та змусити не здійснювати заходи з боротьби зі 
шкідниками». Така ситуація, коли землевласникам охоронних лісів забороняють боротися із 
наслідками лиха, що сталося у травні 2014 року, є обмеження конституційних прав на 
використання власності та водночас порушення закону про ліси. Палата лісівників за допомогою 
усіх правових засобів однозначно хоче стати на бік урбарних лісів Бобровец та протистояти тому, 
щоб через безвідповідальне експериментування під назвою «охорона природи» Словаччина 
стала «країною без тіні».

Частиною загальних зборів було святкове «хрещення» документального фільму «Країна без тіні». 
У фільмі йдеться про значення здорових дерев для людини та природи у цілому для 
густонаселеної Словаччини. Головну пісню до фільму з емоційним текстом заспівала Зузана 
Сматанова.

Палата лісівників Словаччини, вул. Штудентська, 20, 960 01 м. Зволен
Телефон: 045/533 56 82
інж.Марія Біесова +421 918 444 300
інж. Марія Жіакова +421 918 333 808
e-mail: slsk@slsk.sk
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Завдання для Вас:

Підготуйте прес-реліз, який буде інформувати про заходи, здійснені у лісовому 

природному середовищі у Вашому регіоні (Вашою установою).

......................  (назва)

(дата та місце)

сторінка компанії)

....... (контактна особа, тел. e-mail, інтернет-

Сп и с о к  в и к о р и с т а н о ї л іт е р а т у р и

www.tlacovasprava.sk
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ПРИРОДНЕ БАГАТСТВО РЕГІОНУ
Рудольф Навратіл

НЛЦ -  ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО НАВЧАННЯ І КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗВОЛЕН

navratil@nlcsk.org

«Якщо житимеш у злагоді з природою, ніколи не збіднієш. 

Якщо житимеш так, як радять люди, ніколи не розбагатієш»

Луцій Анней Сенека

Вв е д е н н я  у  п р о б л е м а т и к у

Словаччина -  країна, що славиться своєю природною красою і багатством флори і 

фауни. Великі площі лісів, повних життя, печери і прірви, водоспади, глибокі долини і 

ущелини, піщані дюни і соснові ліси, природні травертини (вапнякові туфи), льодовикові 

озера, тихі низинні річки, різноманітна гірська місцевість, найбільший карстовий регіон у 

Центральній Європі, найменше високогір‘я у світі з найвищою вершиною Карпатських гір. У 

Словаччині знаходиться 9 національних парків, 14 ландшафтних заповідників і 1108 малих 

охоронюваних територій (станом на 31.12.2015). І все це у країні з площею менше 50 000 км2. 

Ці природні багатства приваблюють все більше і більше відвідувачів, поціновувачів природи, 

які хочуть присвятити свій вільний час знайомству зі словацькою природою.

Лісові гіди пропонують у своїх програмах пригодницьке вивчення окремих об'єктів 

охорони природи і тим самим сприяють більш глибокому пізнанню країни.

Багато з цих об'єктів мають статус охоронюваних територій, що перебувають під 

різними ступенями захисту природи відповідно до чинного законодавства.
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Управління охоронюваними територіями у Словаччині, у тому числі їх реєстрацію, 

забезпечують організації відомства Міністерства охорони навколишнього середовища 

(МОНС Словаччини). База даних охоронюваних територій на даний час доступна в Інтернеті 

і може бути джерелом корисної інформації як для відвідувачів, так і для лісових гідів. У цьому 

розділі ми пропонуємо огляд окремих джерел інформації.

З історії охорони природи відомо, що першою заповідною територією у Словаччині 

була проголошена у 1876 р. Кветниця у Велицькій долині у Високих Татрах. І це лише через 

чотири роки після заснування найстарішого національного парку в світі -  Єллоустоунського 

національного парку (1 березня 1872). Пізніше Кветниця стала частиною Татранського 

національного парку та Національного заповідника Велицька долина. Поступово територія 

охоронюваних областей збільшувалась, наприклад: у 1913 році територіями Доброцького та 

Бадинського пралісів, а 18 грудня 1948 року Словацька національна рада заснувала перший 

національний парк у Словаччині -  Татранський національний парк. Збільшення кількості 

охоронюваних територій зумовило необхідність їхньої реєстрації.

Першими офіційними списками охоронюваних територій були «Вісник Міністерства 

освіти і культури Чехословацької Республіки» (робочий зошит 2/1934 р.) та «Шкільні вісті» 

(зошит 7/1950 р.). Система охорони природи у Словаччині поступово розвивалася як 

організаційно, так і законодавчо. Першим спеціальним законом про охорону природи та 

довкілля у Словаччині став Закон 

Словацької національної ради № 1/1955 

Зб. СНР Про державну охорону природи.

На сьогодні основним законодавчим 

документом про охорону природи і 

ландшафту Словацької республіки є 

Закон НРСР № 543/2002 З.з. «Про 

охорону природи і ландшафту» зі 

змінами і доповненнями. Відповідно до 

цього Закону та підзаконних актів 

Міністерства охорони навколишнього 

середовища. № 24/2003 З.з. офіційним 

реєстром охоронюваних територій і 

охоронюваних дерев Словацької 

Республіки є «Державний реєстр 

особливо охоронюваних елементів 

природи і ландшафту».

10



Де р ж а в н и й  р е є с т р  о с о б л и в о  о х о р о н ю в а н и х  е л е м е н т ів  п р и р о д и  і

ЛАНДШАФТУ

За ведення державного реєстру особливо охоронюваних елементів природи і 

ландшафту відповідає Словацький музей охорони природи і спелеології (SMOPAJ), що 

здійснює свою діяльність у співпраці з Державним управлінням охорони природи (SOP SR), 

Словацьким агентством з питань навколишнього середовища (SAZP) та Управлінням 

словацьких печер (SSJ). Цей реєстр складається з:

> бази даних охоронюваних територій і охоронюваних дерев

> приростового каталогу територій і дерев, що перебувають під охороною

> збірки документів про території та дерева, що перебувають під охороною.

Хоча національний реєстр особливо охоронюваних елементів природи і ландшафту 

створено головним чином для потреб природоохоронних органів, витяги з нього є 

загальнодоступними за адресами:

> перелік невеликих охоронюваних природних територій 

http://uzemia.enviroportal.sk

Реєстр містить інформацію про невеликі охоронювані території у Словаччині за 

категоріями Національний природний заповідник, Природний заповідник, Національна 

природна пам'ятка, Пам'ятка природи, Заказник і Охоронюваний ландшафтний елемент. 

У реєстрі можна здійснювати пошук відповідно до адміністративного поділу, категорії, 

розміру, року проголошення територією, що перебуває під охороною і так далі. У списку є 

інформація про масштаб та рівень захисту охоронюваної території, її розташування на карті 

і законодавчі регулювання щодо оголошення, зміни або скасування такого статусу.

> перелік дерев, що перебувають під охороною 

http://stromy.enviroportal.sk

Реєстр містить каталог охоронюваних дерев у Словаччині. Охоронювані дерева -  це 

окрема категорія охорони природи, і так само, як охоронювані види, охоронювані території, 

національні парки, приватні охоронні території і буферні зони, вони є одними з елементів 

природи і ландшафту, які перебувають під особливою охороною і зазначені у Збірці 

законів 543/2002 з охорони природи і ландшафту, з поправками. Про кожне з охоронюваних 

дерев можна знайти інформацію про його значення і причини перебування під охороною, про 

правовий захист, біометричні дані, включаючи фотографії та розташування на мапі.
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Voda Poda Odpadv Geologia Ochrana pnrody EIA/SEA IPKZ NRZ Environmentalne skodv Environmentalne zaiaze0 v Z n

VSeobecne informacie 

Zoznam stromov 

Jednoduchy vyber CHS

Vseobecne informacie

VYZNAMNt SIROMY A 1CH OCHRANA

Pouhte skr atky

EN

SK
U i od nepamati prejavoval Zlovek ziujem o stromy. Spodatku vyuifval najma ich priame liiitkova hodnoty. Poskytovali mu 
potravu a lieciva, drevo па oheri alebo na vyrobu nastrojov a zbrani, stavebny matenal na stavbu obydlia a lodi, surovinu 
na vyrobu hraciek pre deb a ozdob pre zeny. Zaroven mu poskytovali ben pred paliacim slnkom a ukryt pred nepnatelom a 
inou nepohodou.

Stromy, najma be stare, sa postupne stavali predmetom kultu. Ako nemi svedkovia minulosb si ziskavali zasluzenu uctu 
starych narodov. Bolt ucbevane a teda pnrodzenym sposobom aj chranene. Clcta k nim sa prenaSala z generacie na 
generaciu. Napriklad lipa sa stala symbolom Slovanov, dub Germanov a sakura Japoncov. Niektor4 narody sveta majii strom 
v statnom znaku, alebo na stitnej zastave, napriklad ceder na zastave Libanonu a javor na zastave Kanady.

Stromy su castym objektom basnikov, maliarov, fotografov alebo Tudovych liefitel'ov, su posolstvom minulosb, ktore 
odovzdavame budiicim generadam. Ich poznavanie a ochrana je prejavom kultury kaldeho naroda. Dokaiu nas zaujat- 
svojim mohutnym vzrastom, veflcym fyzickym vekom, zvlastnym habitom neopakovatel'nej estebckej hodnoty, nezvycajnym 
tvarom kmena, pestrost'ou faneb kvetov alebo listov a samozrejme kvalitou genebckeho matenalu, ktory v sebe skryvaju.

Na Slovensku sa ochrane starych stromov zacala venovat' velka pozomost najma v druhej polovia 20. storoaa, kedy bolo 
zaevidovanych najviac vyznamnych stromov. V oktobn 1955 bol Slovenskou narodnou radou pnjaty zakon c. 1/1955 
o statnej ochrane prirody, podra ktoreho mohli byt' vyznamne stromy a ich skupiny vyhiasene za chraneny prirodny vytvor 
alebo chranenu prirodnu pamiatku.

0 Sty rids at rokov neskor, 1. januara 1995, nadobudol udnnos: zakon Narodnej rady Slovenskej republiky 6.287/1994 Z.z. 
o ochrane prirody a krajiny. Podra § 34 tohto zakona mohli byt kulturne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky 
mimoriadne vyznamne stromy alebo ich skupiny vratane stromoradi vyhiasene za chranene. Rovnaku strategiu ochrany 
vyznamnych stromov pnjal aj novy zakon o ochrane prirody a krajiny, zakon c. 543/2002 Z. z., s ucinnosf od 1.1.2003 (§

ІНШІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Інтернет-сторінки Державного управління охорони природи (SOP SR), конкретних 

національних парків та ландшафтних територій, що перебувають під охороною, Словацького 

музею охорони природи і спелеології (SMOPAJ) та Управління словацьких печер (SSJ) 

пропонують набагато більше інформації про охоронювані території, такої, як звіти і огляд 

щорічних змін в охоронюваних територіях. На сторінці Словацького музею охорони природи 

і спелеології можна знайти, наприклад, реєстр усіх зареєстрованих у Словаччині печер, яких 

є більше, ніж 7000. Сторінка Управління словацьких печер пропонує інформацію про 12 

печер, доступних для відвідувачів, та інші печери, робота у яких забезпечується іншими 

організаціями. Крім того, тут є інформація про 30 печер, що доступні для вільного 

відвідування, де допускається вільний вхід без гіда і в яких немає ризику пошкодження їх 

природних і культурних цінностей, а також у яких забезпечене безпечне пересування 

відвідувачів.

Пропоновані інтернет-додатки про різні об'єкти охорони природи створюються на 

основі інформаційних систем і баз даних Міністерства охорони навколишнього середовища, 

які призначені для громадськості. Вони містять дані, що стосуються усієї території 

Словаччини і їх актуальність забезпечують компетентні установи. Таким чином, вони є 

корисним джерелом інформації про природне багатство у будь-якому регіоні Словаччини, 

який може сприяти збагаченню знань відвідувачів.

12



ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання для Вас:

1. Знайдіть у базі даних державного реєстру елементи природи та ландшафту, що 

перебувають під особливою охороною, невеликі території у Вашій області, що перебувають 

під охороною. З’ясуйте, чи представлені в ньому наступні категорії: Національний природний 

заповідник, Природний заповідник, Національна природна пам'ятка, Пам'ятка природи, 

Заказник і Охоронюваний ландшафтний елемент.

2. Знайдіть у базі даних державного реєстру елементів природи і ландшафту, що 

перебувають під особливою охороною, дерева, що перебувають під охороною, у Вашій 

області. З’ясуйте породу охоронюваних дерев, які переважають у Вашому регіоні.

Сп и с о к  в и к о р и с т а н о ї т а  р е к о м е н д о в а н о ї н а в ч а л ь н о ї л іт е р а т у р и  т а

ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ

http://uzemia.enviroportal.sk -  державний реєстр елементів природи і ландшафту, що 

перебувають під особливою охороною

http://stromy.enviroportal.sk -  каталог дерев, що перебувають під охороною 

www.smopaj.sk -  Словацький музей охорони природи і спелеології 

www.sopsr.sk -  Державна охорона природи Словацької Республіки 

www.ssj.sk -  Управління словацьких печер
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KRISTOF, M. 2015: Ochrana a starostlivost’ o chranene stromy -  metodicka prirucka. Statna 

ochrana prirody SR, Banska Bystrica, 37 s.
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ОСНОВИ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ 
У ЛІСОВОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Андрей Каплявка
Словацький Червоний хрест 

Kaplavka.Andrej@zoznam.sk

«Так як без крові, так само і без лісу людина не може жити»

Гасло проекту ««Зелена крапля крові»

Вв е д е н н я  у  п р о б л е м а т и к у

Під час перебування у лісовому природному середовищі може виникнути багато 

ситуацій, що вимагають надання першої допомоги. Перша допомога -  це допомога, яка 

надається особі, що перебуває у небезпеці завдання шкоди здоров‘ю або загибелі, до 

моменту прибуття професійних медиків без використання спеціальних допоміжних засобів, 

за допомогою власних рук і предметів, доступних у даній ситуації. Першу допомогу повинна 

вміти надавати кожна людина, незалежно від статі та освіти. Надання невідкладної допомоги 

у разі загрози життю, здоров'ю або майну є громадським інтересом і на законодавчому рівні 

гарантується Конституцією Словацької Республіки. Ненадання невідкладної допомоги може 

бути розцінене як кримінальний злочин, як зазначено у законі.

Кримінальний кодекс № 300/2005.

§ 177: «Той, хто не надасть людині, яка знаходиться під загрозою смерті, або у якої є 

симптоми важкої травми, необхідну допомогу, якщо він може зробити це без загрози для себе 

або іншого, карається позбавленням волі на строк до двох років».

Під час переміщення лісовою місцевістю або під час роботи в лісі людину 

підстерігають різні ситуації, які, як правило, не можуть бути передбачені. Однією з таких 

ситуацій є травма. Травми можуть бути пов'язані з туризмом та екскурсіями в лісі або можуть 

виникнути під час роботі в лісі (переломи, рвані рани від бензопили, тупі травми від сокири, 

різноманітних обвалів або завалів тощо). Нижче описані ситуації, які можуть виникнути в 

лісовій місцевості, і під час яких необхідно надати першу допомогу.

Розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба виникає через неправильне наступання 

на нерівній поверхні, коли трапляється раптове зміщення гомілковостопного суглоба, який 

знову повертається у вихідне положення.

Перша допомога: заспокоїти потерпілого, зафіксувати гомілковостопний суглоб еластичним 

бинтом або прикласти холодний компрес. Доставити потерпілого в сидячому положенні до 

лікаря-спеціаліста або викликати швидку медичну допомогу (далі -  ШМД) за номером 112 

або 155 (в Україні -  103).
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Переломи трапляються при пошкодженні будь-якої кістки. їх поділяють на відкриті, тобто

коли фрагменти кісток проколюють м'язову тканину і шкіру, а в місці перелому стирчить

осколок кістки або з’являється відкрита рана. Друга група складається із закритих переломів,

тобто кісткові фрагменти зберігаються у м'язовій тканині і не пошкоджують шкіру.

Перша допомога: закритий перелом -  заспокоїти потерпілого, пошкоджену кінцівку

зафіксувати так, щоб вона не рухалася. Для іммобілізації гпеНуЬпепіе ИогпусИ копсаЯп
(роїоЬа V єесіе):

слід використовувати доступні у тій чи іншій ситуації 

матеріали (палиці, гілки, дошки і так далі). При маніпуляції 

з пошкодженою кінцівкою слід запобігти утворенню 

відкритого перелому.

Перша допомога: відкритий перелом -  перш за все слід 

обробити рану. Якщо на місці перелому відкрита рана, її 

потрібно прикрити стерильною марлею і акуратно 

обв’язати. Якщо на місці перелому стирчать кісткові 

фрагменти, їх не треба вибирати або намагатися повернути 

у попереднє положення. Рану слід прикрити 

стерильною марлею, на краї рани необхідно 

прикласти валики з матеріалу для перев’язки 

(бинтів) та акуратно обв’язати. Після цього 

кінцівку необхідно іммобілізувати.

У разі перелому ноги і відсутності матеріалу 

для іммобілізації, шиною буде служити 

здорова нога, до якої в декількох місцях 

матеріалом для перев’язки прив’язують пошкоджену ногу. Вузли повинні бути зав’язані на 

здоровій кінцівці. Після цього необхідно викликати службу невідкладної допомоги 155, 112 (в 

Україні -  103).

Інший тип травм -  різані рани. Різані рани також небезпечні, оскільки можуть призвести до 

ампутації окремих частин або цілої кінцівки . Різані рани мають рівні краї, тому для зупинення 

кровотечи іноді досить притиснути краї рани один до одного і тим самим зупинити кровотечу. 

Перша допомога: заспокоїти потерпілого, зупинити кровотечу, перев'язати рану і 

транспортувати постраждалого для професійного медичного обстеження, або 

зателефонувати за номером 112, 155 (в Україні -  103).

Під час виконання вищезгаданих дій слід дотримуватися важливих протишокових 

заходів:

тиша: психічний і фізичний спокій
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тепло: перешкоджати втраті тепла -  ковдра, ізоляція від підлоги 

рідини: нічого не їсти і не пити, у випадку сильної спраги змочити губи 

зменшення болю: обробка ран, іммобілізація

транспортування: у протишоковому положенні -  в позиції лежачи з підібраними ногами 

Непритомність

Непритомність -  це небезпечний для життя стан, незалежно від причин його виникнення. 

Кожен стан непритомності без відповідної допомоги може означати смерть постраждалого. 

Саме тому слід звертати увагу на будь-який стан непритомності.

Перша допомога: При наданні першої медичної допомоги постраждалим у стані 

непритомності завжди, у першу чергу, перевіряємо основні життєві функції, а саме:

Свідомість -  для перевірки цієї функції потрібно звернутися до потерпілого. Якщо він не 

відповідає, слід зробити болісний стимул, тобто злегка потрясти потерпілим або натиснути 

на грудну клітину. Якщо немає реакції на обидві дії, порушена одна з основних життєвих 

функцій - свідомість. Після цього перевіряємо іншу важливу функцію -  дихання.

Дихання перевіряємо приклавши щоку 

до вуст і носа потерпілого, на щоці ми 

повинні відчувати повітря, що 

видихається, чути звуки дихання, очима 

маємо бачити підняття грудної клітини. 

Підняття грудної клітини -  це пряма 

ознака дихання. Якщо є ознаки дихання, 

потерпілого слід розмістити у 

фіксованому положенні, зокрема у 

положенні на бік. Кровообіг перевіряють 

професійні медики.

Якщо потерпілий не дихає, перевірте 

рот. Якщо потерпілий має щось в роті, його потрібно очистити і злегка нахилити голову. Знову 

перевірити дихання. Якщо потерпілий починає дихати, потрібно зафіксувати його положення. 

Якщо не дихає, розпочати серцево-легеневу реанімацію (СЛР).

СЛР, дорослий потерпілий (від перехідного віку до старості).

> розмістіть долоню однієї руки на центральній частині грудної клітини
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> долоні рук покладіть одна на одну

> з‘єднайте пальці, не доторкайтеся 

грудної клітини

> натисніть на грудну клітину зі 

швидкістю 100-120 раз/хв. на глибину 5 

см

> натиск дорівнює розслабленню

> якщо можливо, міняйтеся з іншою 

людиною кожні 2 хв. без порушення 

дихання

> потім нахиліть голову потерпілого і 

зробіть два вдихи.

Зателефонуйте до швидкої невідкладної допомоги за номером 112 або 155 (в Україні -  103). 

Шокові стани

Шок -  це небезпечний для життя стан. Він виникає через недостатність кровообігу, адже кров 

доставляє до тканин кисень і забирає вуглекислий газ. Недостатність кровообігу призводить 

до того, що життєво-важливі органи, такі як мозок і серце, невідповідним чином 

забезпечуються киснем. Стан вимагає негайного лікування, щоб запобігти важкому 

пошкодженню або смерті. Причини шоку: найчастішою причиною шоку серед надзвичайних 

ситуацій у лісі є суттєва втрата крові або геморагічний шок. Шок розвивається при втраті 

1,2 літра крові, що становить близько однієї п'ятої частини нормального обсягу.

Приблизна втрата 

рідини
Прояви в організмі

0,5 л Не суттєвий вплив

до 2 л

Виділяються гормони, такі як адреналін, що прискорює імпульс і 

потерпілий починає потіти. Дрібні кровоносні судини 

закупорюються і кисень в крові переноситься на життєво важливі 

органи. З'являються симптоми шоку.

2 л або більше 

(понад 1/3 нормального 

об’єму організму 

дорослої особи)

Якщо втрата рідини або крові досягає цього рівня, пульс на 

зап'ясті (периферичний кровообіг) втрачається. Потерпілий, як 

правило, починає втрачати свідомість. Відбувається зупинка 

дихання і зменшення частоти серцевих скорочень

Перша допомога: якомога швидше зупинити кровотечу. Для зупинення кровотечі 

використовується туга пов’язка. Якщо кров просочується і тече, слід зняти пов'язку і здійснити 

пряме натискання на рану (двома або трьома пальцями). Це потрібно робити більше десяти 

хвилин або до прибуття медиків.
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Анафілактичний шок -  це сильна алергічна реакція, яка впливає на весь організм. У 

надчутливих людей може розвинутися через кілька секунд або хвилин після контакту з 

провокуючою речовиною і має потенційно смертельні наслідки. Можливі провокаційні 

чинники:

> Речовини (алергени), які потрапляють до організму крізь шкіру та повітря

> Ін’єкція специфічної речовини

> Укуси окремих видів комах

> Харчові продукти, наприклад, горішки, полуниця та інші

Симптоми шоку: Під час анафілаксії у кров викидаються хімічні речовини, які розширюють 

кровоносні судини і звужують бронхи, що призводить до різкого падіння кров'яного тиску і 

погіршення дихання. Язик, горло можуть набрякнути, збільшуючи ризик гіпоксії. Серйозно 

погіршується постачання киснем життєво важливих органів. Людина в анафілактичному шоці 

вимагає негайного лікування, ін'єкції адреналіну.

Перша допомога: заспокоїти потерпілого, щоб полегшити дихання і звести до мінімуму шок, 

поки не приїдуть медики. Алергіки повинні носити з собою антиалергійний пакет «ЕРІ-РЕ№>. 

Потрібно викликати невідкладну медичну допомогу за телефоном 112, 155 (в Україні -  103).

Перегрівання

Цей стан виникає у людей, які внаслідок тривалого перебування на сонці і потовиділення 

втратили велику кількість мінеральних речовин і рідини. Стан, як правило, розвивається 

поступово. Це впливає на людей, які не звикли до перебування у спекотних і вологих 

середовищах. У випадку перегрівання можуть виникнути:

> Головний біль, запаморочення, тяжкість і розгубленість

> Судоми в кінцівках і черевній стінці, блювота

> Потовиділення, сильний пульс

> Температура тіла понад 40 градусів Цельсія

> Гаряча і почервоніла шкіра

Перша допомога: заспокоїти потерпілого, перенести його у прохолодне приміщення. 

Охолоджувати його водою доти, доки температура не знизиться, давати питну воду з 

додаванням невеликої кількості кухонної солі, оскільки з організму вимиваються мінерали. 

Зателефонувати за номером 112, 155 (в Україні -  103).

Укус кліща

Кліщ -  це невелика, схожа на павука, комаха. Він живе на пасовищах і в лісах. Впивається 

до шкіри тварини або людини і смокче кров. Кліщі можуть передавати різні інфекційні 

захворювання, тому необхідно видалити їх якомога швидше.
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Перша допомога: видалити кліща. Похитуванням 

послабити голівку, намагаючись не розірвати 

кліща і не залишити голову у шкірі. Ніколи не 

намагайтеся задушити кліща олією або жиром. В 

обох ситуаціях кліщ випустить вміст свого шлунку 

під шкіру і таким чином збільшить ризик 

зараження. Місце продезінфікуйте та перевірте. У 

разі виникнення ускладнень, необхідно 

проконсультуватися з лікарем.

Симптоми зараження:

Біль, набряк, почервоніння і температура біля місця укусу кліща 

Червоні сліди на шкірі 

Гарячка або лихоманка

Укус змії

У Словаччині у дикій природі живе п'ять 

видів змій, з яких тільки одна отруйна -  

гадюка звичайна, але її укус рідко 

закінчується смертельним результатом.

Хоча укус змії зазвичай не є небезпечним, 

але діє жахливо. Дуже важливо заспокоїти 

людину, тому що якщо вона не рухається, 

отрута в організмі поширюється повільніше.

Симптоми зараження зміїною отрутою 

Дві точкові ранки від укусу зубами 

Нудота (погане самопочуття)

Надмірне потовиділення, слиновиділення 

Пришвидшений пульс, температура, блідість та спрага 

Перша допомога: потерпілого потрібно заспокоїти, посадити або покласти у лежаче 

положення. Зайві рух не бажані. На уражену кінцівку накласти шину і накласти вільну 

пов'язку. Зателефонувати за номером 112,155 (в Україні -  103). При необхідності можна дати 

пити рідину (чай, воду) в невеликій кількості.

Інші раптові стани

Колапс -  якщо ви з’ясуєте, що людина падає або непритомніє, не намагайтеся тримати її у 

положенні стоячи. Допоможіть їй м'яко впасти на землю, помістіть у положення на спині, 

послабте одяг навколо шиї, а ноги підійміть на рівні 45 градусів від підлоги.
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Епілептичний приступ викликаний значним руйнуванням електричної активності головного 

мозку. Якщо ми бачимо, що людина має впасти, потрібно допомогти їй впасти м'яко, щоб 

запобігти травмуванню. Якщо судоми охопили все тіло, слід передусім захистити голову, 

утримуючи її ззаду. Не слід намагатися відкрити рот і дістати язик, що запав. Необхідно 

стежити за диханням. Після судом викликати 112, 155 (в Україні -  103).

Цукровий діабет -  diabetes mellitus -  це розлад вуглеводного обміну, при якому організм 

не в змозі виробляти потрібну кількість інсуліну. Найбільш частим ускладненням цукрового 

діабету є гіпоглікемія. Гіпоглікемія -  стан, коли пацієнт відчуває спрагу, голод, він стає 

нервовим, іноді агресивними.

Перша допомога: потерпілий заспокоїться, якщо йому дати 2-3 кубики цукру або солодкий 

напій (100% фруктовий сік), зателефонувати 112, 155 (в Україні -  103).

Раптова серцева недостатність -  стан, при якому серцевий м'яз пошкоджений або 

перевантажений і вже не в змозі перекачувати кров до тканин і, таким чином, вони 

окислюються. Найбільш частою причиною серцевої недостатності, як правило, є гострий 

інфаркт міокарда (ІМ), викликаний перешкодою в подачі кисню до певної частини серцевого 

м'яза. Проявляється раптовим болем за грудиною, яка поширюється на шию або ліву руку, 

ускладнення дихання, раптовим потовиділенням, слабкістю.

Перша допомога: заспокоїти потерпілого, послабити одяг навколо шиї і талії та 

зателефонувати 112, 155 (в Україні -  103). Ніколи не давати потерпілому ніяких ліків 

(наприклад, нітрогліцерин).

За в е р ш е н н я

Більшість з нас боїться зустрітися з 

проблемою віч-на-віч у реальному житті, яке 

вимагає швидкого і правильного рішення.

Перша допомога -  це дисципліна, при 

вивченні якої треба зважати на можливі 

помилки. Проте, якщо Ви намагатиметеся 

надати першу допомогу іншій особі 

якнайкраще, опісля Ви будете добре 

почуватися. При наданні допомоги особі, яка 

перебуває у ситуації, що загрожує здоров'ю 

або життю діє правило «допоможи, але не 

зашкодь». Допомогу необхідно надавати 

таким чином, щоб ви не піддалися ризику заподіяння шкоди власному здоров'ю або життю.
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Пр а к т и ч н а  ч а с т и н а

Завдання для Вас:

Під час перебування у лісовому природному середовищі слід мати з собою аптечку. 

З’ясуйте її обов’язковий склад. Вміст аптечки запишіть:

Сп и с о к  в и к о р и с т а н о ї л іт е р а т у р и

DOBIÂS, V. a kol. 2012. Prednemocnicna urgentna medicma. 2. vyd. Martin: Osveta. ISBN 978

80-8063-387-5. Prïrucka PRVEJ POMOCI, vydal Perfekt, a.s. Bratislava, r. 2003, 1. Vyd., ISBN 80

8046-223-2. Z angl. orig. „First Aid Manual“ prelozila MUDr. Eva Durechova, CSc.

Сп и с о к  р е к о м е н д о в а н о ї н а в ч а л ь н о ї л іт е р а т у р и

SANTA, M. a kol., 2006: Prva pomoc. Osveta, 179 s. ISBN 80-8063-207-3 

http://www.redcrosstn.sk/

22

http://www.redcrosstn.sk/
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Мартін Паздера

Прешовський університет у м. Прешов, філософський факультет 

matopazdera@gmail.com

«Лише любов до усіх створінь зробила з людини людську істоту»

Альберт Швейцер

Вв е д е н н я  у  п р о б л е м а т и к у

Лісову педагогіку визначають як складову екологічної освіти, а для екологічної освіти 

джерелом натхнення є саме екологічна етика. У зв’язку з цим важливо задуматись над тим, 

які цілі має досягати екологічна освіта, чому має навчити молодих людей і які цінності 

повинна до них доносити.

Багато авторів визначають екологічну етику як філософську дисципліну, яка є 

частиною прикладної етики. Вона є прикладною частиною нормативної етики щодо певного 

комплексу моральних проблем та дилем, передусім пов’язаних з природними субстанціями. 

Вона є певним вираженням ставлення людини до природи, яка намагається визначити 

екологічний аспект відповідальності людської поведінки щодо природного світу. Як 

академічна дисципліна, екологічна етика починає формуватися в 70-х роках ХХ століття. 

Певним першим імпульсом для її виникнення стало дослідження Лінна Уайта-молодшого під 

назвою «Історичне коріння нашої екологічної кризи», опубліковане в журналі «Science» в 

1967 році. Стаття викликала бурхливу дискусію про більш глибоке аксіологічне відображення 

кризи довкілля. Водночас це створило простір для розробки не-антропоцентричних 

(біоцентричних) теорій цінностей. Лешкова Благова зазначає, що найважливішою основою 

екологічної етики стали етика поваги до життя Альберта, етика Землі Ольдо Леопольда, 

етика рятувального човна Гаррета Хардіна, глибинна екологія Арне Нейса, екологія 

глибинного ототожнення, гіпотеза Гая Джеймса Лавлока, концепція Г. Сколімовського, етика 

поваги до природи Пола У. Тейлора, фемінізм та екофемінізм, етика відношення до тварин 

Пітера Сінгера і Тома Рігана та інші.

ВИБРАНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

А. Швейцер одним з перших маніфестує думку, що людині потрібно розширити своє 

етичне сприйняття всього живого. Таким чином етика набуває глибшого обсягу, міняється зі 

специфічного людського феномену на феномен, який зачіпає усе живе. Етика, яка 

демонструє любов людини до ближнього, може, на його думку, бути обґрунтована та глибока, 

але не може бути повною. Повною може бути тільки етика, яка бере до уваги кожну живу
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істоту, а нею є етика поваги до життя. Таке охоплення етики поширює любов до всього 

всесвіту.

У зв'язку з виникненням 

екологічної етики не менш 

важливо згадати статтю 1991 

року «Етика Землі» відомого 

автора Ольдо Леопольда. 

Леопольд вважає, що відсутня 

етика, яка би займалася 

відношенням людини до землі, 

тварин і рослин, які також є 

жителями Землі. Він стверджує, 

що відношення до Землі все ще 

є строго економічним. Розширення етики на цей третій вимір Леопольд розглядає як 

еволюційну можливість та екологічну необхідність. Він опирається на припущення, що 

людина є членом спільноти взаємозалежних істот. Інстинкт веде нас до того, щоб ми 

змагалися за своє місце в суспільстві, але етичні цінності спрямовують на те, щоб ми 

співпрацювали. Отже, етика Землі розширює межі цього суспільства таким чином, щоб були 

залучені ґрунт, вода, рослини і тварини. Етика Землі змінює позицію людини із завойовника 

на позицію мешканця та передбачає повагу до інших членів суспільства.
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Наступним автором, який зробив значний вклад у дискурс з екологічної етики, є Ханс 

Йонас. Йонас опирається на думку, що обмеження відповідальності за саму людину, яке 

базується на її відмінності від решти природи залишається істотним обмеженням, навіть 

певним відлюдненням самої людини і деградуванням її сутності. Хоча відповідальність 

стосовно людини є абсолютною моральною категорією, вона містить та включає в себе також 

відповідальність щодо природи, як умову нашого існування та нашої екзистенціальної 

повноти.

Це лаконічне представлення екологічної етики як філософської дисципліни повинне 

слугувати теоретичною платформою для її практичного використання в конкретних реальних 

умовах, в яких реалізується екологічна освіта.

Зв ’я з о к  м іж  е к о л о г іч н о ю  е т и к о ю  т а  е к о л о г іч н о ю  о с в іт о ю

Багато авторів розуміють екологічну освіту як щось, що полягає не тільки в 

нейтральному описі екологічних проблем, але діє, перш за все, як щось, що може змінити 

структуру цінностей людини. Таким чином, молоду людину (школяра, студента) вона змусить 

замислитися над цими проблемами набагато глибше. У цьому сенсі це те, що сприяє набуттю 

здатності автономно морально мислити, оцінювати, діяти, а потім брати на себе 

відповідальність за свої дії. Екологічна освіта, таким чином, виступає в якості свого роду 

культивування моральної особистості людини, допомагає розвивати моральні судження, 

призводить до про-природного підходу і поваги моральних цінностей, таких як людська 

гідність, гуманність, справедливість і відповідальність. Передумовою для таким чином 

визначеної екологічної освіти є зміна у нашому мисленні, способі дивитися і думати про 

людський і поза-людський світ.

Згідно вчення словацького вченого Махала, екологічна освіта мусить створити та 

підтримувати зацікавлення щодо екологічно прийнятних способів життя, також мотивувати 

інтерес до здорової природи та діяльності, яка сприяє сталому розвитку населеного пункту 

та, відповідно, Землі. Людину повинна надихати ідея, що, навіть за допомогою скромних 

засобів, можна досягнути багатшого життя, яке не обтяжуватиме природнє середовище 

надмірним екологічним слідом. Основна мета такої екологічної освіти -  навчити молодих 

людей (школярів і студентів) визначати ціннісні структури (зразки поведінки), які допоможуть 

їм у майбутньому самостійно знаходити власний відповідальний підхід до життя, людей, 

довкілля. Ці цінності вони можуть потім практично демонструвати у повсякденному житті 

своєю поведінкою, заснованою на етичній та екологічної коректності.
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Пр а к т и ч н а  ч а с т и н а

Зразки заходів екологічної освіти, які підтримують цінності екологічної етики на 

прикладі лісового природного середовища

Захід 1: Опишіть відео «Як людина нищить планету»

Завдання на розвиток

критичного мислення, посилення, в 

першу чергу, цінностей поваги до 

життя (А. Швейцер), цінностей 

відповідальності (Г. Йонас), в другу 

чергу -  розвиток емоційності, емпатії 

та самопізнання. Допомагає в 

розумінні необхідності добровільної 

скромності чи помірності у

відношенні до природи.

Перебіг заходу: знайдіть в інтернеті 

та перегляньте відео «Як людина нищить планету». Після перегляду відео відбувається 

обговорення з учасниками, яке мотивується наступними питаннями:

1. Як ти почувався/почувалася після перегляду відео?

2. Які частини відео найбільше тебе зацікавили або обурили та чому?

3. Спробуй за допомогою кількох речень підсумувати головну думку відео.

4. Ти дізнався/дізналася із відео щось, чого досі не знав/знала?

5. Чому людина не має бути байдужою до охорони природи?

6. Як людина може запобігти нищенню природного середовища?

7. Яким чином людина може господарювати, яким конкретним продуктам може віддати 

перевагу, як може використовувати джерела енергії?

У кінці обговорення учасникам можна задати письмове завдання на одну сторінку на 

тему «Споживацький спосіб життя».

Захід 2: Історія мого дерева

Даний захід підходить для проведення у зовнішньому середовищі, розвиває 

емоційність, емпатію і креативність, повагу до життя, у ньому є елементи екології глибокого 

ототожнення як одного з основних напрямків біоцентрично орієнтованої екологічної етики.
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Перебіг заходу, учасники заходу мають створити пари, 

одному з пари зав’язують очі. Інший йому допомагає 

дійти до дерева. Той, у кого зав’язані очі, повинен 

доторкнутися до дерева, обійняти його, помацати. Має 

відчути його стовбур, гілки. Потім розповідає, як себе 

почуває. Тоді учасник має вигадати історію життя 

«свого» дерева і розповісти її іншим. Намагається 

ототожнити себе з деревом, описує, як воно росло від 

зернятка аж до великого дерева, все, що дерево 

пережило, що відбувалося у лісі, що воно побачило, хто 

його бачив, для кого воно було джерелом тепла, домом, 

для чого ще можна було б його використати.

Захід 3: Один з багатьох

Захід спрямований на розвиток емпатії, толерантності, творчості, солідарності, 

розуміння біоцентричної рівності. Захід демонструє самореалізацію в дусі глибинної екології, 

або екології глибокої ідентифікації. Учасники повинні усвідомити значення біорізноманіття та 

повагу до життя (А. Швейцер).

Перебіг заходу, учасники утворюють коло (сидячи або стоячи). Кожен учасник обирає будь- 

яку рослину, дерево або тварину, яка живе у лісі. Керівник викликає першого учасника з кола, 

щоб той міг обміркувати та сказати, чому саме він/вона є важливим для лісу, звертаючись до 

інших від імені цієї тварини, рослини чи дерева. Учасник описує (прямо не називаючи), як 

виглядає, чим живиться та уподібнює рухи цього створіння природи. Інші намагаються 

відгадати, що це за створіння. Учасник, крім слів, використовує рухи, жести та міміку. Те саме 

по черзі робить кожен із кола.

Наприкінці група намагається подумати про те, без кого б міг існувати ліс і чому. Потім 

відбувається обговорення питання про зв’язки в лісовій екосистемі, значення співпраці між 

компонентами екосистеми, важливості біорізноманіття.

Захід 4: Як вести лісове господарство

Цей захід розвиває відповідальність та помірність, допомагає зрозуміти потребу в 

розумному господарюванні у контексті сталого розвитку.

Лісозаготівля є необхідною діяльністю для ведення лісового господарства. Вона має 

свої обов'язкові правила і принципи, які її регулюють. За допомогою лісозаготівлі людина 

отримує сировину, продукти якої кожен день використовує у своєму житті: дерев'яні меблі, 

папір, олівці, паливо. У той же час вивільняється простір для зростання інших дерев.
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Відповідальне ведення лісового господарства передбачає оновлення лісу -  природне 

поновлення або підсажування молодих деревцят. Таким чином, цикл отримання 

поновлюваної деревної сировини буде безперервним, і ліс, разом з усіма його перевагами 

для людей, залишатиметься й надалі.

Перебіг заходу, представте учасникам мішаний різнопорідний та різновіковий ліс, у якому є 

дерева від 1 до 120 років. Спробуйте разом визначити дерева, які слід видалити (зрубати). 

Які критерії Ви врахували при своєму виборі? Що буде далі зі зрубаними деревами? Які 

предмети виготовляються з дерева? Що ще нам дають дерева, ліс? Що трапиться з лісом, 

якщо у ньому постійно вирубуватимуть дерева? Чи потрібно висаджувати у лісі нові дерева?

Захід 5: Наш Ліс

Даний захід розвиває відповідальність, допомагає розвивати розуміння контексту, 

загальне розуміння важливості біорізноманіття. Вторинно розвиває креативність.

Перебіг заходу, повідомте учасникам, що будете розповідати про наші ліси. Дайте кожному 

учаснику ручку або кольоровий олівець. Підготуйте папір формату А4 для усіх учасників 

програми і на кожному напишіть різні літери алфавіту. Окремі папірці покладіть на землю. 

Поясніть учасникам, що будете ставити їм запитання, а їх завдання полягатиме в тому, щоб 

наступити на папір, на якому знаходиться перша літера їх відповіді. Якщо вже всі стоять біля 

своїх папірців, попросіть їх вголос прочитати свою відповідь та намалювати її на папері з 

відповідною літерою. Поставте учасникам наступні запитання: Що Ви можете знайти у 

нашому лісі? Чому наші ліси для нас важливі? У кінці Ви повинні мати на землі кольорову 

мозаїку з різних зображень.
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Попросіть учасників, щоб вони придумали коротку історію, яка включатиме у себе деякі 

частини зображень. Наприкінці заходу відбувається коротке обговорення питання про зв'язки 

між окремими зображеннями, учасники мають зрозуміти важливість біорізноманіття та його 

підтримання/ збереження.

Завдання для Вас:

Беручи до уваги цінності екологічної етики, запропонуйте та опишіть діяльність, яку 

Ви збираєтеся здійснити на конкретній лісовій навчальній стежці або на ділянці в лісі, 

які Ви знаєте.
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