
Проект 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

Круглого столу «Перспективи розвитку інтерпретації природної  

та культурної спадщини в Україні» 

 

3 жовтня 2016 р.       Київ, Україна 

 

 

Учасники Круглого столу, ініційованого Громадською організацією «Український 

екологічний клуб «Зелена Хвиля» за фінансової підтримки Лісової агенції та Національної 

Асоціації Інтерпретаторів (США), 

 

обговоривши сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку інтерпретації 

природної та культурної спадщини в Україні; 

враховуючи важливу роль інтерпретації у розвитку природоохоронної, туристичної та 

освітньої діяльності, а також її потенціал для розвитку місцевих громад та регіонів; 

розглядаючи інтерпретацію як ефективний механізм залучення суспільства в процеси 

охорони та сталого використання природних та історико-культурних цінностей для 

нинішнього і майбутніх поколінь; 

усвідомлюючи необхідність активних дій з боку держави та громадськості, з метою 

отримання працівниками наукових та освітніх установ знань та спеціальних навичок в області 

інтерпретації та збереження природної та культурної спадщини;  

визнаючи необхідність розподілу відповідальності між державою, суспільством і 

бізнесом щодо політики та практики управління, сталого використання та охорони природної 

та культурної спадщини  в Україні; 

позитивно оцінюючи громадські ініціативи щодо впровадження інтерпретації природної 

та культурної спадщини в установах природно-заповідного фонду, музеях, ботанічних садах 

та зоопарках, освітніх установах, які дозволять забезпечити належний захист природних та 

культурних цінностей та залучення місцевих громад;  

відзначаючи, що разом з досягненнями існує ряд особливостей та проблем успішного 

розвитку, які обумовлені економічними, політичними, соціально-культурними особливостями 

систем управління та освіти. 

 

ухвалили дану резолюцію, в якій: 

 

1. Закликають представників установ природно-заповідного фонду, музеїв, ботанічних 

садів та зоопарків, освітніх установ, відповідних неурядових організацій, зацікавлених 

створити Асоціацію інтерпретаторів України (далі Асоціацію), яка має стати надійною 

платформою для різних природоохоронних, екологічних, історико-культурних ініціатив та 

волонтерських програм. 

2. Ініціюють діалог між громадскістю та державними органами для забезпечення 

розвитку галузі інтерпретації природної та культурної спадщини. 

3. Пропонують залучити всі зацікавлені сторони до розвитку та впровадження ідеї 

охорони природної та культурної спадщини за рахунок інвестицій в розвиток людського 

потенціалу та соціального капіталу. 



4. Приділяють особливу увагу впровадженню ідеї інтерпретації природної та культурної 

спадщини в інтересах сталого розвитку, зокрема природоохоронних територій та музеїв у 

сільських районах. 

5. Налагоджують партнерство з Європейською асоціацією інтерпретаторів Європи та 

Національної асоціації інтерпретаторів США. 

 

виступають з ініціативою:  

Створити робочу групу з інтерпретації природної та культурної спадщини, що візьме на 

себе зобов’язання щодо підготовки платформи для створення Асоціації інтерпретаторів 

України та розробки дорожньої карти з метою досягнення конкретних результатів у галузі  

інтерпретації природної та культурної спадщини, які будуть спрямовані на впровадження та 

підтримку проектів із інтерпретації (та інших ініціатив), внесення змін у планування та 

проведення екскурсійної та еколого-просвітницької діяльності в установах природно-

заповідного фонду, музеях, ботанічних садах, зоопарках, а також -  на розвиток освіти або 

підвищення обізнаності, тощо.  

Доручають робочій групі представити пропозиції до розгляду зацікавлених сторін. 

 

 

Висловлюють щиру подяку Лісовій агенції США та Національній Асоціації 

Інтерпретаторів за фінансову підтримку розвитку інтерпретації природної та культурної 

спадщини в Україні, а також Громадській організації «Український екологічний клуб «Зелена 

Хвиля» та Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління за організацію 

і високій рівень проведення Круглого столу. 

 

 

 

Резолюція схвалена 3 жовтня 2016 року 57 учасниками Круглого столу одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


