
В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт

ЕКОЛОГІЧНА ЕСТЕТИКА

Методичний посібник 
для вчителів

Киев–2012

Издательство ЛОГОС

Лабораторія екологічного виховання
Інституту проблем виховання НАПН України







ББК 74.200.50
Б 82

Про авторів: 
БОРЕЙКО Володимир Євгенович, директор Київського еколого�
культурного центру, Заслужений природоохоронець України; 
ПУСТОВіТ Наталія Афанасіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач
лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання НАПН
України

Борейко В. Є.
Екологічна естетика: метод. посіб. для вчителів / В. Є. Борейко,

Н. А. Пустовіт. — К.: Логос, 2012. — 72 с. —Бібліогр. с 71.
ISBN 978–966–171–461–7

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми «Екологічна
естетика», схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних
закладах науково�методичною комісією з біології, екології та природозна�
вства Науково�методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і нау�
ки, молоді та спорту України (протокол № 1 від 25.04.2012 р.). У ньому
вміщено коротку інформацію до кожної з тем, наведено рекомендації що�
до форм і методів їх вивчення.

Розрахований на вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

ББК 74.200.50

© Київський еколого�культурний центр, 2012

Б 82

ISBN 978–966–171–461–7



Екологічна естетика 5

Зміст

Передмова 4

Програма курсу «Екологічна естетика»  5

Методичні рекомендації з вивчення курсу
«Екологічна естетика» 14

Вступ  20

Тема 1. Історія екологічної естетики  24

Тема 2. Принципи екологічної естетики  30

Тема 3. Естетичні цінності природи. Екологічна основа 
краси природи  33

Тема 4. Вплив краси природи на культуру й науку  43

Тема 5. Краса природи і рекреації  46

Тема 6. Еколого�естетичне ставлення до природи  50

Тема 7. Захист краси природи і заповідна справа  53

Тема 8. Методика оцінки естетичної цінності ландшафту  58

Література 71



6 В.Є. БОРЕЙКО, Н.А. ПУСТОВіТ

ПЕРЕДМОВА

Проблеми естетичного ставлення до природи все активніше
піднімаються філософами, культурологами, екологами, педагога�
ми. Адже сучасна екологічна криза є свідченням кризи духовної,
моральної. Відтак, гармонізація взаємодії людства з природою
потребує ціннісного, по�справжньому людського — гуманного
ставлення до навколишнього світу загалом.

Уміння відчувати красу природи й бажання її захищати —
важливі якості сучасної екологічно грамотної людини. На жаль,
нинішня школа обходить ці важливі питання найчастіше сторо�
ною. Шкільні курси біології, екології, географії практично не
знайомлять учнів з естетичною цінністю природи й способами її
захисту. Тому й виникла необхідність розробити факультатив�
ний курс з екологічної естетики. Він може читатися як са�
мостійно, так і у вигляді додаткового матеріалу на уроках
біології, екології й географії. Його бажано викладати у різних по�
зашкільних дитячих навчальних закладах.

Завдання факультативного курсу екологічної естетики — 
ознайомити учнів із сучасними естетичними й природоохоронни�
ми ідеями, які стосуються краси дикої й окультуреної природи,
сприяти розвитку естетичного ставлення до природи й форму�
ванню бажання захищати природну красу.

Запропоновані методичні розробки спрямовані не просто на
звичайне запам'ятовування наданої інформації. Насамперед, во�
ни мають на меті виховання еколого�естетичного ставлення до
природи. 

У методичному посібнику представлена програма курсу 
«Екологічна естетика», наведено загальні методичні рекомен�
дації щодо навчально�виховної роботи зі школярами. Подана до
тем інформація є базовою, її варто поширити, користуючись вка�
заними джерелами. Форми і методи  вивчення окремих тем дібра�
но з урахуванням вимог до результатів навчання. 

Бажаємо успіхів!
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу
Курс «Екологічна естетика» має на меті прищепити учням на�

вички еколого�естетичного ставлення до природи, ознайомити їх
з основними положеннями екологічної естетики.

Еколого�естетичне ставлення до природи ґрунтується на пе�
реконанні, що все у світі природи — рослини, тварини, екосисте�
ми, планети, явища і стихії є естетично цінними незалежно від
того, яку роль вони відіграють у природі або господарстві люди�
ни.
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Програма покликана сприяти:
� розвитку у особистості вмінь і навичок еколого�естетично�

го оцінювання природних об'єктів;
� формуванню системи еколого�естетичних цінностей і

ціннісних орієнтацій щодо природи;
� вихованню природно�центричного світогляду;
� оволодінню учнями основами знань про історичні етапи

розвитку естетичної думки стосовно природи;
� організації безпосередньої діяльності учнів з охорони при�

роди на засадах естетичної мотивації;
� створенню об'єктів природно�заповідного фонду, які мають

високу естетичну цінність.

Важливою умовою вивчення курсу «Екологічна естетика» є
практична діяльність, бо саме в ній виявляються і закріплюють�
ся позитивні якості особистості, яка вміє цінувати красу природи
і жити з нею у гармонії.

Актуальність вивчення курсу 
Видатні педагоги минулого і сучасності неодноразово зверта�

ли увагу, що краса природи справляє потужний виховний вплив
на духовний розвиток, формування моральних якостей особис�
тості (К.Д. Ушинський, Б.Е. Райков, М.А. Рибнікова, В.О. Сухом�
линський, Д.М. Кавтарадзе, В.Б. Калінін, О.П. Сидельківський,
В.А. Ясвін та інші).

Цей навчальний курс спрямований на виховання естетичного
ставлення до природи. Естетичні мотиви є найбільш поширеними і
потужними стимулами екологічної діяльності, поведінки школярів.

Він рекомендується для вивчення у 9�х класах, оскільки спри�
ятиме вирішенню протиріч, що характеризують ставлення до
природи учнів цього віку: у старшому підлітковому віці руй�
нується притаманне молодшим підліткам суб'єктне ставлення до
природи і формується, натомість, ставлення до неї як до об'єкта
користі, соціальних досягнень. Естетичне ставлення, навпаки,
грунтується на визнанні духовної цінності природи і сприяє фор�
муванню непрагматичних мотивів взаємодії з природою.

До того ж, саме у 9�му класі значно зменшується частка еко�
логічної інформації у змісті природничих дисциплін і географії.
Тому курс екологічної естетики виступатиме своєрідною компен�
сацією, доповненням змісту базових навчальних предметів. 
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Ефективність формування естетичного ставлення до природи
в учнів 9–10 класів обумовлюється ще й тим, що до цього часу
школярі вже володітимуть необхідними знаннями із біології рос�
лин і тварин, екології, географії, історії і літератури, які не�
обхідні для кращого засвоєння цього курсу.

Зміст і методи курсу спрямовані на розвиток естетичної моти�
вації екологічної діяльності, уміння сприймати, оцінювати і охо�
роняти красу природи.

Реалізація змісту навчального курсу передбачає проведення
різних форм навчальних занять. Велике значення будуть відігра�
вати практичні заняття з визначення естетичної цінності при�
родних об'єктів і підготовки матеріалів для їх заповідання.

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів з цього курсу,
насамперед, слід звернути увагу на виховні орієнтири, які відоб�
ражаються у здатності до емоційного оцінювання естетичної
цінності природних об'єктів і бажання їх зберегти. 

Вимоги до навчальних досягнень учнів
Учні повинні знати:
� основні еколого�естетичні параметри ставлення до приро�

ди;
� еволюцію знань про естетичне оцінювання природи люди�

ною;
� параметри оцінювання краси природи.

Учні повинні вміти:

� використовувати набуті знання у охороні природи рідного
краю;

� сприймати, оцінювати і охороняти красу природи;
� виявляти естетичні характеристики природних об'єктів; 
� проводити комплексну оцінку естетичної цінності ланд�

шафтів, тварин і рослин;
� толерантно ставитися до природи.

Програма курсу включає теоретичну і практичну частини.
Вивчення курсу розраховано на 31 годину. 
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Програма курсу «Екологічна естетика»
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ММЕЕТТООДДИИЧЧННІІ  РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦІІЇЇ  
ЗЗ  ВВИИВВЧЧЕЕННННЯЯ  ККУУРРССУУ
««ЕЕККООЛЛООГГІІЧЧННАА  ЕЕССТТЕЕТТИИККАА»»

Загальні методичні рекомендації

Роль естетичних мотивів в екологічнім вихованні дуже вели�
ка, однак недостатньо враховується. Недарма багато сучасних
школярів не розуміють краси природи й не люблять читати 
І.С. Тургенєва й І.О. Буніна тому, що в них «занадто багато описів
природи». Мода на різні «ділові» ігри розбудовує лише всезнай�
ство й раціоналізм, пригнічуючи в дітей природні емоції. Важко
прищепити дітям емоційне ставлення до природи.

Ще в 1917 році російський педагог М.А. Рибникова встановила,
що в дітей «пора пробудження почуттів природи, естетичного
сприйняття миру — це пора в 12–13 років». Причому багато
дівчаток на рік�два раніше хлопчиків досягають більш високого
рівня естетичного ставлення до природи. Вона вважала, що
потрібно вчити дітей знаходити красу не тільки в самій природі,
але й у її художньому зображенні: «Нехай ті вірші, які розучу�
ються в класі, по можливості зливаються з тим, що діється в цей
момент у природі».

Виховання «культури почуття природи» необхідно проводити
комплексними заходами. Так, епізодичне звернення учителів
літератури до засобів природи при формуванні естетичного
сприйняття пейзажу може дати лише тимчасові й гадані успіхи у
вихованні й навчанні. Пробуджений в окремих прогулянках інте�
рес до краси природи не може бути довговічним, якщо він не
підкріплюється новими формами естетичного пізнання.

Відвідування природних об'єктів назавжди залишиться в
пам'яті, розбудовуючи інтерес, чуйне відношення до рідної при�
роди. Більш 70 років тому російський педагог Я.А. Влядих писав,
що, на жаль, «у побудові шкільного курсу ... немає місця для ви�
ховання того «почуття природи», про який говорять філософи й



Екологічна естетика 17

поети». На думку автора цей пробіл можна заповнити лише
об'єднаними зусиллями викладачів біології, історії, літератури,
живопису й музики. Для цього набагато ефективніше за
біологічні екскурсії у природу можуть бути екскурсії гу�
манітарні, типу «Слідами весни», «Весна в міфах стародавніх
греків».

Серед методів еколого�естетичного виховання ефективним є
комплексний підхід, який включає екскурсії в природу; ознайом�
лення з пейзажним живописом і поезією; набуття знань з еко�
логії, географії, астрономії, біології, екологічної етики, еко�
логічної естетики; перегляд відеофільмів про дику природу;
практична участь у захисті природної краси. 

За свідченням екопсихологів С.Д. Дерябо, В.А. Ясвіна природа
як об'єкт краси більш повно осмислюється учнями старшого
шкільного віку. Саме у цей період досягають максимуму у процесі
онтогенезу екологічні установки естетичного типу і схильність
обирати естетичного типу діяльність з природними об'єктами.
Вони також зазначають, що важко уявити дитину, що милується
природою, якщо поруч не виявиться дорослого, який підкаже, що
природою потрібно милуватися. Тим самим вони підкреслюють
необхідність цілеспрямованої педагогічної роботи з формування
естетичного ставлення до природи. 

Оскільки інформації з екологічної естетики бракує, головне
правило вивчення курсу «Екологічна естетика» — інформація
передує виконанням завдань.

Ознайомлення учнів з інформацією можна проводити у різний
спосіб: Ви самі можете виступити з міні�лекцією (7–10 хвилин),
учні можуть самостійно прочитати відповідний матеріал (для чо�
го його потрібно буде видрукувати окремо за кількістю учнів).
Варто спробувати й інший шлях — запросити фахівця, який би
не лише розповів усе необхідне, а й дав би компетентні відповіді
на можливі запитання школярів. Можливо, така людина знай�
деться серед Ваших особистих друзів або батьків.

На будь�якому занятті бажано мати додаткові джерела інфор�
мації. Якщо вони є у шкільній бібліотеці, попросіть бібліотекаря,
аби він дозволив учням користуватися цими книгами під час за�
нять клубу. Якщо ні — зробіть ксерокопії потрібних фрагментів.
У цьому також можуть допомогти учні, батьки.

Форми і методи вивчення курсу варто спрямовувати так, щоб
учні виступали активними суб'єктами виховної діяльності. Коли
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учні самостійно здобувають знання, останні сприймаються як
їхнє особисте надбання, рішення, вибір, а не нав'язана ззовні нор�
ма. Позитивні емоції, що виникають у ситуаціях успіху від вдало
виконаної вправи, пов'язуються також зі змістом екологічних
знань, а отже, відповідні норми не викликають протистояння,
опору з боку підлітка.

Головне призначення вчителя у організації самостійної робо�
ти учнів — активізувати, спрямувати процеси самоосвіти і само�
виховання підлітків. Враховуючи вікові особливості підлітків,
важливо створювати ситуації, коли джерелом інформації висту�
пає не вчитель, а однолітки. Адже відомо, що для підлітків часом
думка товаришів важить набагато більше, ніж поради дорослих,
до яких вони починають ставитись скептично.

Добираючи методи і форми вивчення курсу, слід відзначити
також позитивний вплив мовлення на свідомість. Проговорюван�
ня суттєво важливої інформації сприятиме ефективному її за�
пам'ятовуванню, а те саме стосовно вражень, переживань, по�
чуттів — усвідомленню особистого ставлення і естетичної
цінності суб'єкта (тварини чи рослини), з якими вони пов'язані. 

Деякі заняття містять вправи, розраховані на виконання у
малих групах. Робота у малих групах — один з інтерактивних ме�
тодів навчання і виховання, його доцільність і ефективність дове�
дена практикою. Оптимальна чисельність групи — 3–5 осіб.
Бажано щоразу змінювати склад груп, а отже — варіювати спо�
соби їх утворення за законами випадкового вибору. В такому разі
в групах не встигають сформуватися й закріпитися лідерсько�
підпорядковані стосунки. Кожен учасник в різних ситуаціях має
можливість виявити себе як фахівець з того чи іншого питання. 
І це не залежить від зовнішніх обставин (думки вчителя) або по�
переднього авторитету (не завжди відмінники добре працюють в
групах). 

� Організовуючи роботу в малих групах, необхідно врахову�
вати й інші умови:

� Дотримання балансу між відомою і новою інформацією.
Нова інформація має бути доступною, джерела її отри�
мання відомими і також доступними.

� Заохочення спілкування учнів між собою — обмін думка�
ми, матеріалами, спільне розв'язання проблем. Правила
спілкування мають бути визначені і сформульовані чітко і
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вивішені на видноті, аби учні могли самостійно регулюва�
ти роботу. Вчитель також керується цими правилами.

� Робота має передбачати різний рівень підготовки (компе�
тенції) членів групи, щоб кожен мав можливість виявити
свої здібності, можливості. 

� Досягнення учнів перевіряються шляхом обережного спос�
тереження та обговорення виконаної роботи.

Деякі способи утворення груп:

2 групи
� Учасники дістають зі скриньки картки, на яких написані

голосні чи приголосні букви, відкриті чи закриті склади,
назви хижих чи травоїдних, домашніх чи диких тварин. 

� Запропонуйте учням пострибати на одній нозі (не вказуй�
те, на якій саме!), потім на іншій. Поміняйте ноги кілька
разів і раптово зупиніть вправу. Хто зупинився на лівій
нозі — утворюють першу групу. Інші — другу. 

4 групи
� Покладіть до скриньки картки, на яких написані слова�

іменники (стіл, вікно, зима, одяг…), прикметники (синій,
дерев'яний ….), дієслова (ходити, читати, плести…),
числівники (один, десять, тридцять п'ять…).

� Якщо додати інші частини мови, можна створити більше
груп.

� Якщо для виконання завдання не важливо, щоб групи бу�
ли однаковими за кількістю учасників, нехай поділяться
за порами року, хто коли народився: зима, весна, літо,
осінь.

5 груп
� Кожен дістає зі скриньки картку, яка має форму геомет�

ричної фігури: квадрат, ромб, коло, трикутник, трапеція.
Так само можна використати листівки із зображеннями
різних квітів: троянд, айстр, гладіолусів, лілей тощо — 
залежно від необхідної кількості груп.

� Щоб учасникам легше було збиратись у групи, покладіть
на майбутні робочі місця груп картки з відповідними зоб�
раженнями.
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� Можна запропонувати учасникам порахуватись, як на
фізкультурі, але називати не числа від одного до п'яти, 
а робочі дні тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер,
п'ятниця.

6 груп
Роздайте учасникам картки із нескладними математичними

прикладами. Нехай не тільки самі розв'яжуть їх, а й перевірять
сусіда. Одну групу утворять ті, у кого відповідь «1», другу — «2»,
і так до 6. 

Якщо ваші учні працюватимуть у групах вперше, варто
ознайомити їх з такими правилами: 

Правила роботи в малих групах
� Швидко розподіліть ролі в групі: оберіть секретаря (веде

записи під час роботи групи), доповідача (чітко і коротко,
аргументовано представляє результати роботи групи), го�
ловуючого (зачитує завдання, заохочує групу до роботи).

� Починайте висловлюватись спершу за бажанням, а потім —
по черзі.

� Уважно слухайте, що говорить кожен, не перебивайте 
одне одного.

� Обговорюйте ідеї, а не учнів, які їх висловили.

� Утримуйтесь від оцінок, а тим більше — образ учасників
групи.

� Прагнучи дійти спільної думки, пам'ятайте, що особлива
думка кожного також має право на існування. Відобра�
жайте це, доповідаючи про результати роботи.

Допомагайте групам у роботі: підходьте, надавайте консуль�
тації, навіть підказуйте, якщо необхідно, вчасно реагуйте на
потреби у тих чи інших матеріалах, засобах тощо.

Під час презентацій від груп, фронтальних дискусій чи інших
обговорень намагайтесь не бути у центрі уваги, нехай учасники
звертаються до аудиторії, а не до Вас.
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Робота за програмою «Екологічна естетика» може передбача�
ти конкурси, огляди (малюнків, фотографій, інших творчих робіт)
з означеної тематики, зустрічі з митцями, фахівцями�біологами. 

Обираючи форми і методи вивчення курсу «Екологічна есте�
тика», варто враховувати їх ефективність, відображену у так
званій «Піраміді засвоєння».

ПІРАМІДА ЗАСВОЄННЯ

У тематичних методичних рекомендаціях наведено орієнтовні
форми і методи роботи з учнями. Із запропонованого переліку
обирайте ті, що найповніше відповідають умовам навчального
закладу, підготовленості учнів. 



ВВССТТУУПП  

(1 год.)

Предмет, мета і завдання екологічної естетики

Вступне заняття має особливе значення для подальшої робо�
ти. Воно має «задавати тон» всьому подальшому процесу, налаш�
товувати на відповідальну діяльність, важливу за змістом, і не�
вимушену, цікаву за формою. Поясніть учням мету вивчення
курсу. Школярі також мають знати про кількість навчального ча�
су, систематичність проведення занять, провідні методи вивчен�
ня курсу «Екологічна естетика».

Базова інформація

Екологічна естетика — поняття, що відображає естетичні ас�
пекти навколишнього середовища, у якому людина виступає як
його невід'ємна частина. Велику увагу екологічна естетика
приділяє взаємодії людини і біосфери. 

Екологічна естетика — порівняно новий науковий напрям,
який сформувався на стику гуманітарних і природничих наук —
естетики, екології, екологічної етики й охорони природи. Її роз�
виток у наші дні визначається необхідністю розв'язання проблем
глобального характеру, пов'язані із загрозою екологічної кризи,
потребами раціонального використання природних ресурсів.

Екологічній естетиці притаманна зміна ставлення до ма�
теріальних і художніх цінностей у природному і штучно створе�
ному оточенні. Вона пов'язана з багатьма проблемами у архітек�
турі, дизайні, образотворчому мистецтві, торкається проблем
історико�культурної спадщини. 

Предметом екологічної естетики є жива і нежива природа, а
також антропогенне середовище.



Екологічна естетика 23

Мета екологічної естетики — вироблення норм поведінки, ре�
комендацій щодо природи і людини як її невід'ємної частини,
виправданих у екологічному, соціальному, культурологічному і
естетичному відношенні.

Завдання екологічної естетики формулюються і реалізуються
у процесі проектування середовища з урахуванням екологічних
факторів — збереження балансу між природою і історико�куль�
турними, загальнолюдськими і національними цінностями. 

Деякі дослідними пропонують новий термін «екологічна кра�
са», суть якого полягає у розумінні структури, функціональності,
доцільності екологічної системи. Це комплексна, складна,
раціональна краса, що грунтується на економності, простоті.

Головний естетичний принцип екологічної естетики —
функціональність.

Еколого�естетичне ставлення до природи і навколишньої
дійсності сприяє духовному розвитку особистості. Духовність не
тотожня релігійності. Духовність розуміється як традиція береж�
ного, шанобливого ставлення до людей, навколишнього світу; як
превалювання моральних і інтелектуальних інтересів над ма�
теріальними; як вищий рівень розвитку і саморегуляції особис�
тості, на якому основними мотиваційно�смисловими регулятора�
ми життєдіяльності стають цінності служіння, а не споживання;
як відсутність корисливості у думках, словах і вчинках; вміння
співпереживати і приходити на допомогу, готовність примножу�
вати добро у світі, означає переважання альтруїстичних мотивів
збереження природи заради неї самої, а не задля задоволення
потреб людини.

Сенс життя людини, як частини природи — у гармонії з навко�
лишнім світом. Цієї гармонії неможливо досягти без розуміння
прекрасного у природі і людині, без уміння власноруч створюва�
ти Прекрасне, перетворювати навколишню дійсність на засадах
Краси.

Основоположниками екологічної естетики є видатний
англійський культуролог і теоретик мистецтва Джон Рескін
(1819–1900) і відомий американський еколог Олдо Леопольд
(1887–1948). Великий внесок у розвиток екологічної естетики
внесли сучасні закордонні й вітчизняні вчені й фахівці: А. Карл�
сон, Є. Бреди, А. Тетіор, К. Эрингіс, А. Будрюнас, І. Сепанмаа, 
Ю. Харгроув, В. Сесін.
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Форми і методи роботи з учнями

Зачитайте вірш.

Р. СЕФ

ЧТО КРАСИВЕЕ ВСЕГО

Ребенок спросил ни с того, ни с сего:
— А ну�ка скажи, что красивей всего?
Да, вот так вопрос: «Что красивей всего?»
Ответить я сам не сумел на него.
И вот я решил послушать ответы 
Других обитателей Нашей планеты.

Деревья и Травы сказали в ответ: 
— Да что же прекрасней, чем солнечный свет?!
— Леса! — отвечали мне Волк и Лиса.
Орел свысока процедил:
— Небеса!
— По�моему, море! — ответил Дельфин.
— Мой хвост, без сомнения! — крикнул Павлин.
Спрошу Мотылька, отвечает:
— Цветок!
Спрошу у Цветка, говорит:
— Мотылек!
Кто славит поля, кто — полярные льды. 
Кто — горы, кто — степь, 
Кто — мерцанье звезды…

А мне показалось, что все они правы.
Все: Звери и Птицы, Деревья и Травы…
И я не ответил, 
Увы,
Ничего
На трудный вопрос:
«Что красивей всего?»
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Обговоріть з учнями питання: 

� Чому «інші мешканці нашої планети» — дерева, трави,
тварини — дали саме такі відповіді? 

� Чому для дерев і трав найпрекраснішим є сонячне світло? 

� Чому для дельфіна накрасивішим є море? 

� Яку залежність відобразив автор у відповідях квітки 
і метелика?

� Чому автор дійшов висновку, що «всі вони праві»? 
Чи згодні учні з таким висновком?

� Запропонуйте учням написати коротке есе «Що найкраще
за усе»? Це може бути домашнім завданням, яке оцінюва�
тиметься також вчителем мови. 



ТТЕЕММАА  11..  

ІІССТТООРРІІЯЯ  ЕЕККООЛЛООГГІІЧЧННООЇЇ  ЕЕССТТЕЕТТИИККИИ  

(1 год.)

Базова інформація

Екологічна естетика — молодий науковий напрямок, який
остаточно сформувався в 1980–1990�х роках. Вона розвилася на
основі високого оцінювання природної краси й активного поши�
рення ідей екології й екологічної етики.

Схід і Захід прийшли різними шляхами до розуміння краси
природи. Ще в 4�5 століттях нашої ери китайські художники, по�
ети й філософи навчилися цінувати естетичну цінність природи.
Дика природа в її недоторканій і цілісній гармонії сприймалася
як естетичний еталон, як священне місце очищення й піднесення
духу.

Художники дикої природи Китаю виробили два жанри зобра�
ження краси природи: пейзажний жанр «шань–шуй» («гори–во�
ди») і анімалістичний жанр — «хуа–няо» — «квіти й птахи».
«Шань–шуй» припускав зображення диких безлюдних гір і
швидких потоків, жанр «хуа–няо» — детальне зображення
квітів, птахів, звірів і комах. У китайській поезії в 5 столітті
виділився спеціальний напрямок — «шань–шуй–ши» — «поезія
гір і вод». Пізніше ці культурні традиції були підхоплені в Японії,
Кореї й інших країнах Сходу.

Слід зазначити, що споглядання краси природи прирівнюва�
лося в Прадавньому Китаї й Прадавній Японії ледве чи не до
релігійного культу.

Першими про красу природи на Заході заговорили поети —
романтики й художники. У середині 18 століття опис краси при�
роди з'являється в книгах про подорожі, у романах і віршах, на�
роджується пейзажний живопис.
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Видатні поети С. Кольридж, В. Вордсворт, Р. Саути, І. Ґете, 
О. Пушкін, М. Лермонтов, А. Міцкевич, О. Фет, художники 
У. Тернер, К. Фрідріх, О. Калам, І. Шишкін, О. Васнєцов відкрили
Європі красу дикої й окультуреної природи.

Розвитку естетичного почуття до природи сприяло виникнен�
ня екологічної естетики, основоположниками якої є Дж. Рескін і
О. Леопольд. Саме ними були сформульовані її основні принципи.

У Російській імперії засновниками природоохоронного руху
академіками І.П. Бородіним, Д.М. Анучиным, професорами 
А.П. Семеновим Тян�Шанським, Д.К. Соловйовим, Г.О. Ко�
жевніковим, В.І. Талієвим, літераторами В.Г. Чертковим, П.В. Бе�
зобразовим і іншими був розроблений в перші десятиліття 
20 століття так званий етико�естетичний підхід у заповідній
справі й охороні дикої природи. Він полягає у високому оціню�
ванні й захисті краси природи в комбінації з етичним ставленням
до природи й повагою до її прав.

В 1913 р. професор Харківського університету В.Н. Талієв
провів у Харкові, уперше в Російській імперії, міську виставку
охорони природи, на якій діяв спеціальний розділ «Краса приро�
ди». Але, починаючи з 1930�х років, у радянській філософії і
практиці охорони природи на естетичну цінність природи знову
припинили звертати уваги. Помилково вважалося, що природу
потрібно цінувати тільки винятково через її господарське зна�
чення й економічну корисність для людини.

Зрозуміло, що такий ідеологічний підхід не тільки гальмував у
СРСР розвиток природоохоронної естетики, але й практику за�
хисту краси природи. 

Про захист краси природи знову заговорили лише з кінця
1950�х — початку 1960�х років. У цей час у багатьох країнах
світу з метою захисту краси природи прийняті спеціальні закони,
засновані різні охоронювані природні території, створені товари�
ства захисників естетики природи. Інтенсивні дослідження в об�
ласті екологічної естетики ведуться в США, Канаді, Великобри�
танії, Фінляндії та інших країнах.

Людство у своєму еколого�естетичному ставленні до природи
пройшло три основні етапи:

1. Етап релігійно�містичного ставлення.
2. Етап байдуже�ворожого ставлення.
3. Етап переходу до оцінювання природної краси і її захисту.
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Залежно від цих етапів мінялося й естетичне оцінювання
природи людиною. На першому етапі в ньому переважали
містичні мотиви, пов'язані з божествами й стихіями дикої при�
роди. У другому етапі, який випав на Середньовіччя й тягся аж
до середини 19 століття, естетичне оцінювання природи було
негативним. У дикій природі людина бачила території, якими
неможливо користуватися (болота, лісові хащі, пустелі), насе�
лені шкідливими й небезпечними істотами. Лише на третьому
етапі, багато в чому завдяки впливу Романтизму, а пізніше,
уже в 20 столітті — і проникненню в культуру й мистецтво еко�
логічних і етичних ідей, природа стала поступово одержувати
свою вищу естетичну оцінку, яка сприяла появі мотивації,
спрямованої на захист краси природи й появі природоохорон�
ного законодавства.

Найбільше комплексно й системно відносно захисту краси
природи розроблена система законодавства в США. Пpийнятий у
США в 1972 році Закон «Про менеджмент пpибеpежних зон» ста�
вить за обов'язок штатам виявляти й охоpоняти цінні у естетич�
ному значенні ділянки узбережжя моpів і Великих амеpиканских
озеp. Закон США «Про види, які перебувають у небезпеці», пpий�
нятий в 1973 році, беpе під свій захист види тварин і pослин, які
мають у тому числі естетичну цінність «для нації і її наpоду». 
У лісових законах деяких амеpиканських штатів є статті з
охоpони естетики лісів.

Однак найбільше в США кpасу дикої пpиpоди захищають за�
кони, пов'язані із заповідною справою. Перш за усе до них відно�
ситься «Закон про дику пpиpоду», пpийнятий в 1964 році, згідно
з яким під захист держави підпадають теpитоpії дикої пpиpоди,
які мають наукову, освітню, художню або істоpичну цінність.
Кpім цього ще в 1916 році був пpийнятий Конгpесом США закон,
який зобов'язує Службу національних паpків США опікуватися
збереженням пейзажів. В 1968 році в США затвердили «Закон
про дикі й пейзажні pіки», який спрямований на охоpону диких,
кpасивих і pекpеаційних рік і їх ділянок. Одна зі статей закону
говорить: «Цим пpоголошується, що політикою Сполучених
Штатів є те, що визначені особливі pіки країни, які у своєму без�
посередньому оточенні мають чудові видовищні, pекpеаційні, ге�
ологічні, істоpичні, культуpні або інші подібні цінності, будуть
зберігатися у вільному стані, і що вони і їх безпосереднє оточен�
ня будуть захищені на благо й заради задоволення сьогодення й



Екологічна естетика 29

майбутнього поколінь». Цей закон захищає не тільки воду, й саме
pусло pічки, але й область, яка сусідня із pікою, у чвеpть милі
завшиpшки і довжиною, яка дорівнює довжині відібранного сег�
мента. У таких місцях обмежена водогосподарча, гоpновидобувна
й лісодобувна діяльність, але дозволені вже існуючі пpоекти й
pоботи. Закон дозволяє, щоб беpегові лінії залишалися « більшою
мірою неpозpобленними» у пейзажних pічкових областях і «неба�
гато pозpобленими» у pекpеаційних pічкових областях.
Рекpеаційне використання у дикій pічковій області обмежено по�
ходами, плаванням на човні, полюванням і pиболовлею пpи неве�
ликій кількості туpистів. 

У міфах, релігіях і традиціях народів миру відображено
різне ставлення до краси природи. Так, фахівці проаналізували
поеми відомого давньогрецького поета Гомера: люди й боги ес�
тетично оцінювалися у нього 800 разів, пейзажі — 70 разів,
флора й фауна всього 24 рази. Украй мало описів краси приро�
ди можна зустріти й у Біблії. Негативному відношенню до при�
родної краси в середині століття в Європі сприяла й думка
церкви, яка вважала, що естетичне замилування природою не
слід заохочувати, тому що любов до природи відвертає,
відволікає від любові до Бога.

Навпаки, у Корані красі природи приділяється набагато біль�
ше уваги. У традиціях східних народів — китайців, японців існу�
ють цілі ритуали милування природою, у той час як у північних
народів — росіян, фінів, шведів — традиції милування красою
природи зустрічаються набагато рідше.

Розвиток естетичної оцінки природи почався в Європі й
Північній Америці тільки з кінця 19 століття. Відомий англійсь�
кий культуролог Дж. Рескін одним з перших у європейській тра�
диції став говорити про дику природу як еталон краси. Відомий
польський піонер охорони природи Я. Павліковський у своїй мо�
нографії «Про обличчя землі» закликав своїх співвітчизників не
тільки захоплюватися красою рідної природи, але й захищати її
від знищення. 

Великий внесок у вивчення естетичного оцінювання природи
внесли російські вчені А. Тетіор і Т. Федорцова. Засновник
перших американських національних парків Дж. Мюір одним з
перших пов'язав красу дикої природи з її священністю, а інший
видний американський еколог — О. Леопольд — з екологічною
користю. 
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На думку сучасного канадського філософа А. Карлсона красу
природного об'єкта можна оцінити трьома способами: у відриві
від пейзажу, у пейзажі, і із залученням екологічних знань.

Фінський культуролог І.Сепанмаа висловлює погляди, згідно з
якими потворна тільки та дика природа, яка зазнала катастрофи,
у якій перервано життєві процеси. На його думку гарним ланд�
шафтом є той, де життєві процеси, включаючи біль і смерть, при�
сутні у всій повноті. 

Видатний український поет М. Рильський у своїх віршах і
філософських ессе зв'язав воєдино утилітарний і етичний підхо�
ди до оцінювання краси природи. 

На думку сучасного американського екофілософа Ю.Харгроу�
ва людство повинно зберігати як природну, так і пов'язану з мис�
тецтвом красу, тому що їх втрата є втратою загального добра у
світі. 

Видатний середньовічний китайський живописець Го Сі у
своєму трактаті «Високе послання лісів і потоків» висловив важ�
ливу ідею, що краса природи полягає в її постійній мінливості. 
І щоб осягнути цю красу, потрібно, насамперед, пізнати всі зміни,
які відбуваються як у сприйнятті природи людиною, так і в ній
самій.

Національні школи художників дикої природи внесли вели�
чезний вклад у розвиток природоохоронного руху. Американська
«Школа ріки Гудзон» сприяла заповіданню Ніагарського водос�
паду, створенню Йосемитського і Йеллоустоунського національ�
них парків. Канадська «Школа сімох» сприяла прославлянню ди�
кої природи Канади й узяттю її під охорону. Картини російського
художника Б.І.Лебединського про Байкал сприяли виникненню в
СРСР в 1960�х роках громадського руху на захист Байкалу.

Форми і методи роботи з учнями

Вправа 1. «Місце, де я почуваюся щасливим»
Запропонуйте учням утворити пари (за власним вибором).

Нехай у парі кожен розповість про місце, де він почувається щас�
ливим. Це може бути берег моря, куточок лісу чи саду, міський
парк — будь�яка місцина. Учні мають охарактеризувати есте�
тичні властивості цієї місцевості, завдяки яким вона є привабли�
вою для учня, надає йому відчуття щастя. 
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Нехай пари об'єднаються у четвірки. Тепер учні мають роз�
повісти не про свої улюблені місця, а про ті, які подобаються
їхнім партнерам. 

Запросіть учнів сісти на звичні місця. Обговоріть з класом:

� Чи сподобалась вправа?

� Які емоції вони переживали, розповідаючи про свої улюб�
лені місця?

� Як збагатились їхні враження під час об'єднання пар у
четвірки? 

Вправа 2. 
«Етапи розвитку етичного ставлення до природи»
Утворіть кілька малих груп. Відведіть кілька хвилин на те,

щоб учні приготувалися, пригадавши основні етапні події розвит�
ку етичного ставлення до тварин. Дозвольте у разі потреби ко�
ристуватися необхідними джерелами інформації. Потім кожна з
груп коротко доповідає про певний етап. Підтримуйте досить
швидкий темп, стимулюйте учнів висловлюватись чітко, стисло.
Доповідаючи одна за одною, групи мають послідовно відтворити
історію розвитку етичного ставлення до природи.

Подякуйте всім за роботу.

Вправа 3
Запропонуйте учням підготувати короткі повідомлення з теми

«Краса природи в українському фольклорі», «Краса природи у
фольклорі народів світу» або на подібні теми. 



ТТЕЕММАА  22..  

ППРРИИННЦЦИИППИИ  ЕЕККООЛЛООГГІІЧЧННООЇЇ  ЕЕССТТЕЕТТИИККИИ  

(1 год.)

Базова інформація

В екологічній естетиці сформульовано шість головних прин�
ципів, знання яких дозволяє ухвалювати рішення відносно краси
природи.

1. Досконалим є те, що відповідає екологічним законам
(Принцип О.Леопольда).

Цей принцип був сформульований відомим американським
екологом Олдо Леопольдом: «Річ вірна, коли в неї є тенденція
зберігати цілісність, стабільність і красу біотичного угруповання.
Вона не вірна, коли має зворотну тенденцію». О.Леопольд мав на
увазі, що тільки те в природі може вважатися чудовим, що
відповідає екологічним законам і не суперечить екологічним
цінностям. І навпаки, усе, що робиться проти екологічних законів,
не може бути прекрасним.

2. Дика природа — еталон краси (Принцип Дж. Рескіна).

Цей принцип був сформульований видатним англійським
культурологом і теоретиком мистецтва Дж. Рескіним і звучить у
такий спосіб: «Найбільшою естетичною цінністю є дика природа.
Усе, що наближається до неї, прагне до краси, усе, що відда�
ляється від неї, схиляється до неподобства».

Дж. Рескін мав на увазі, що ні твір мистецтва, ні окультурена
природа — сади й парки, ні що інше не може зрівнятися по своїй
естетичній цінності з дикою природою, яка є еталоном земної
краси.



3. Принцип естетичної поваги.

Людина не повинна нав'язувати природі свої смаки, намагаю�
чись її підправити або прикрасити. Цим вона спотворює природу
й порушує її права. Слід цінувати й поважати красу природи та�
кою, якою вона є.

4. Принцип естетичної незацікавленості (безкорисливості).

Природний об'єкт: рослину, тварину, берег моря або лісову га�
лявину потрібно цінувати безкорисливо, заради їхніх естетичних
властивостей, а не як засіб для збагачення, задоволення людини
або інших її корисливих цілей.

Тому краса природи повинна охоронятися як самостійна
цінність, а не тільки через її корисність.

5. Усе в природі красиво й доцільно.

Проблема полягає лише у тому, що людина не завжди вміє ба�
чити привабливе в природі. Насправді навіть, на перший погляд,
«некрасиві» види тварин, на кшталт кажанів або жаб, при уваж�
ному розгляді, можуть мати цілком привабливі риси, а таке «зви�
чайне» болото виглядати взагалі райським місцем.

6. Принцип захисту естетичної цінності природних місць.

По можливості всі природні місця, які мають найбільшу есте�
тичну цінність, повинні бути взяті під охорону.

Цей принцип означає, що природні місця найбільшої краси по�
винні бути захищені особливим природоохоронним статусом і
входити в національні природні парки, заказники або регіональні
ландшафтні парки.

Принципи екологічної естетики використовуються в приро�
доохоронній діяльності. Наприклад, ділянки дикої природи
оголошуються об'єктами природно�заповідного фонду й бе�
руться під охорону держави, місця найбільшої естетичної
цінності — озера, гори, долини рік входять у території
національних природних парків і стають популярними місцями
рекреації населення, місцем паломництва туристів. Принцип
естетичної поваги використовується в заповідниках, де зако�
ном заборонена будь�яка діяльність зі зміни природи, у тому
числі її «облагороджування».

Екологічна естетика 33
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Форми і методи роботи з учнями

Вправа 1
Проведіть екскурсію до дерева, що знаходиться неподалік.

Запросіть учнів висловити свої емоції, почуття, описати його
красу. Нехай напишуть короткий твір на тему «Краса звичайно�
го дерева». 

Можна запропонувати учням самостійно обрати об'єкт для ви�
конання цієї вправи (річку, кімнатну рослину чи окрему квітку
тощо).

Вправа 2
Утворіть 6 малих груп (за кількістю принципів екологічної

естетики). Надайте кожній з них необхідну і додаткову інфор�
мацію. Нехай кожна група підготує відповідне повідомлення і
представить його усьому класу.



ТТЕЕММАА  33..  

ЕЕССТТЕЕТТИИЧЧННІІ  ЦЦІІННННООССТТІІ  ППРРИИРРООДДИИ..  
ЕЕККООЛЛООГГІІЧЧННАА  ООССННООВВАА  ККРРААССИИ  ППРРИИРРООДДИИ  

(2 год.)

Базова інформація

Краса природи — це об'єктивне задоволення, яке приносить
людині природа у вигляді гами емоцій, реалізованих у високій
оцінці. Природа — це носій краси, а люди — поціновувачі.

Краса природи за її сприйняттям ділиться на наступні типи:
зорова, тактильна, смакова, звукова краса природи і краса за�
пахів природи.

Зорова краса
Зорову красу ми сприймаємо завдяки зору. Це найвідоміший і

розповсюджений її тип.
Художники намагаються відтворювати зорову красу природи

у своїх роботах: густі дрімучі ліси в пейзажах І. Шишкіна й 
О. Васнєцова, гірські вершини в М. Реріха й О. Калама, айсберги
в Р. Кента й А. Борисова, вільні ріки в Т. Коула. Зорова краса при�
роди практично завжди домінує над іншими її видами. 

Тактильна краса
Тактильна краса відчувається, як в шороховатості, так і в

гладенькості стовбурів різних дерев, прохолоді роси, ніжному до�
тику молодої трави, колючості ялинкових голок і колючок їжака.

Смакова краса
Смакова краса природи проявляється в срібній чистоті дже�

рельної води, солоних бризках моря, гіркому, кислому, терпкому,
солодкому смаку ягід і трав.



36 В.Є. БОРЕЙКО, Н.А. ПУСТОВіТ

Звукова краса
Відомий російський письменник і історик М.Карамзін,

відвідавши знамениті швейцарські водоспади, записав: «Рейн і
Рейхенбах, чудові явища, величні чудеса природи! У мовчанні ди�
вуватися буде вами усяк, хто має почуття; але хто може зобрази�
ти все пензлем або словом? — Я майже зовсім втратив свідомість,
будучи приголомшений громом падіння й упав на землю».

А яка музика може зрівнятися із зачаруванням шуму гусячих
зграй у нічнім веснянім небі, журавлиним осіннім курликанням,
трелями солов'я в травневому гаї? Хто не відчував насолоди, слу�
хаючи гуркіт літнього грому, шурхіт осіннього листя, дзюрчання
весняного струмку, шум моря? Дощ великий чилійський поет 
П. Неруда вдало назвав «фортепіано природи».

На думку російського професора — зоолога О.С. Мальчевсько�
го, птахи створюють особливий звуковий ландшафт. Хіба можна
уявити весняний ліс без пісеньок зяблика, кування зозулі,
посвистів вивільги?

Для птахів характерний не тільки спів; але й поплескування
крилами (куріпки), стукіт дзьобом (дятел).

Друге місце після птахів серед природних музикантів займають
комахи. Усім відомі звуки бджіл, комарів, жуків, джмелів,
цвіркунів, коників і цикад. Стародавні греки тримали цикад у своїх
будинках в особливих клітках, захоплюючись їхніми звуками.

Краса запахів природи
Краса запахів природи характерна, насамперед, для квітів.

Їхній чудовий аромат викликає насолоду в кожного.
Опис індійського або перського саду завжди закінчується опи�

сом пахощів: «Ця небесна обитель прикрашена звивистими ріка�
ми, повними п'яти видів лотоса, золоті пелюстки якого, коли вони
цвітуть, наповнюють смак солодкими запахами».

Особливі запахи з'являються після грози. Лев Толстой зали�
шив свій спогад: «Смачний запах лісу…, аромат берези, фіалок,
пріючого листя, грибів і черешні настільки зачаровує, що я не
можу залишатися в бричці».

Краса запахів, також як і звуків, має не тільки свою геог�
рафію, але й тимчасову перспективу. Так, в Україні весна заяв�
ляє про себе запахом снігу, який тане, і мокрої землі, який
змінюється запахом квітучих верб, абрикосів і яблунь. Згодом до
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них додається аромат молодого листя, в основному тополевого.
Кінець квітня характеризується ароматом черемшини, початок
травня — бузку. Пізньою весною — на початку літа з'являються
два нові стійкі запахи: квітучої білої акації й чагарнику лоха
сріблястого. Для червня характерний аромат квітучого різнот�
рав'я.

Краса дикої природи

Один з головних принципів екологічної естетики, сформульо�
ваний ще в 19 столітті відомим англійським культурологом 
Дж. Рескіним говорить, що дика природа — еталон краси й осно�
ва інших естетичних цінностей у мистецтві, культурі та науці.

Англійський філософ граф Шефтсбері писав: «І грубі скелі, і
вкриті мохами печери, і гроти неправильні й ніким не вириті, і во�
доспади на ріках, і всі ці принадності диких і неприступних місць,
які навіюють страх — усе це більше представляє природу, буде
видовищем більш захоплюючим і з'явиться з величчю, яка зали�
шає далеко за собою всі забаганки князівських садів».

З позиції екологічної естетики дика природа — це унікальна еко�
лого�естетична система, утворена гармонійною комбінацією живої й
неживої природи, яка живе за своїми екологічними законами.

Піонер природоохоронної справи в США мандрівник і пись�
менник Джон Мюір сказав: « Жоден із природних ландшафтів не
є потворним доти, поки він є диким». Його сучасник, президент
США Теодор Рузвельт, коли побачив дикий природний об'єкт
Гранд Каньйон, гукнув: «Залиште це таким, як є. Ви не можете
його поліпшити. Його створили століття й людина може його тіль�
ки зіпсувати».

Дуже важко знайти справжнього поета, який не оспівав би
краси дикої, не займаної людиною природи.

У дикій природі величезне незабутнє враження справляють
простір, масивність, хаос. Величні об'єкти дикої природи — гори,
море, дрімучі ліси, водоспади, вільні ріки викликають почуття
приголомшення, благоговіння, захвату. Саме тому велична, есте�
тично приголомшлива дика природа сприймається ще нерідко як
божественна. Американський психолог У. Джеймс писав, що
«релігійне почуття величного — це особливе відчуття, яке ми
відчуваємо в нічну пору в лісі або в гірській ущелині, тільки в
цьому випадку воно породжується думкою про присутність
надприродного».
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Недарма багато з людей, і атеїсти, і ті що вірують, сприймають
дику природу, як таку, що володіє особливою божественною
аурою, й називають її храмом.

Російський інженер Петро Чихачєв, побувавши на початку 20
століття на Алтаї, побачив найвищу й найгарнішу його вершину
— гору Белуху. Він записав у своєму щоденнику: «…Я схопив
альбом, але рука моя тремтіла: мені здалося, я бачу живого Бога,
із всією його силою, красою, і мені стало соромно, що я, бідний
смертний, мріяв у картині передати його образ».

Сучасний російський учений, професор А.Н. Тетіор пише, що
краса дикої природи стає надзвичайною цінністю, і тому багато
екологів рекомендують визнати її священною, що сприяло б
кращій практиці охорони природи.

Потрібно вчитися бачити красу панорамних об'єктів дикої
природи — гір, водоспадів, бурхливих рік, гейзерів, але й есте�
тичну цінність начебто менш примітних її атрибутів —
непрохідних боліт, повалених дерев, мохових куртин, лісових бу�
реломів, пустельних дюн. Американський письменник Генрі Еб�
бот описує саме красу такої дикої природи: «На більш високих
схилах цих пагорбів рука людини, безсумнівно, ніколи не
піднімала сокири. Безперешкодні процеси природи там призвели
до розвитку такого типу лісу, який можливо, не науково, але без�
сумнівно дико привабливий. Там дозрілий повалений монарх,
розпадаючись, удобрював коріння останніх поколінь дерев, їх пе�
реплетені гілки формували купол далеко вгорі, через який тіль�
ки профільтровувалися обмежені стовпи сонячного світла. Буяли
гриби й інші грибкові організми у великій різноманітності форм і
сяючих кольорів. Мохи служили м'якими, розкішними килимами
для підлоги цих храмових коридорів. Там ми знайшли країну чу�
дес».

Екологічна естетика вважає, що охороняти красу дикої приро�
ди важливіше, ніж красу мистецтва, тому що останню можна
відновити, а красу дикої природи, у випадку її знищення — ні.

Краса окультуреної природи
Відомий російський письменник, автор легендарної «Рози ми�

ру» Данило Андрєєв одного разу, наприкінці 1920�х років, ішов
уздовж берега Дніпра: «…я піднявся на гребінь чергового пагорба
й раптово був буквально осліплений: переді мною, незворушно
під водоспадом сонячного світла, простиралося неозоре море со�
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няшників. У ту ж секунду я відчув, що над цією пишнотою ніби
тріпотить невидиме море якогось радісного, живого щастя. Я сту�
пив на самий краєчок поля і, із калатаючим серцем, пригорнув
два шорсткі соняшники до обличчя. Я дивився перед собою, на ці
тисячі земних сонечок, майже задихаючись від любові до них».

Дійсно, змінений, окультурений людиною ландшафт також
має свою певну принадність і красу. Відому естетичну цінність
окультуреному пейзажу в європейській частині Росії, центрі Ук�
раїни й Білорусі надають лісові долини, заплави, лісові галявини
й узлісся, степові ділянки, чагарники біля струмків і ярів, старі
алеї й цвинтарі, самотні вікові дерева, валуни, здичавіли сади і
парки, руїни, мірошницькі ставки, колишні поміщицькі садиби,
схили пагорбів і ярів та історичні будівлі та пам'ятники.

Кожний етнос по своєму впливав на естетику окультурених
ландшафтів, залишаючи характерні для нього риси. Для україн�
ського Придніпров'я характерні кургани, так звані «могили»,
вишневі сади, групи тополь і верб уздовж доріг, лелечині гнізда
на дахах і самотніх деревах, зарості ружи.

Марійці в Нижегородській області Росії в найвищих місцях
розораних пагорбів залишали самотні красиві дерева — сосну,
липу або навіть цілі священні гаї. Неповторну красу окультуре�
них ландшафтів оспівували у своїх творах багато відомих про�
заїків, поети й живописці. Першим серед російських живописців
був І. Левітан, який створив чимало безсмертних шедеврів, що
прославляють естетичну цінність російських полів і перелісків.

Краса видів флори і фауни

Мабуть, найкращими в усьому світі художниками, які зобра�
жували красу рослин, були старожитні китайські живописці, які
писали в манері « хуа�няо» («квіти й птахи») — Хуан Уюань, Сюй
Сі, Чжао Чжан, Сюй Вэй і Чэнь Чунь. На їхніх сувоях зображені
різні породи дерев, трави, квіти. Серед квітів найбільш популяр�
ними були «чотири шляхетні квітки» — орхідея, дика слива,
бамбук і хризантема.

Чернець�художник Цзюэ�інь говорив: «Коли я в радості — ма�
люю орхідеї, коли я в сумі — малюю бамбук». Усі перераховані
рослини мали певну символіку. Орхідея вважалася втіленням
простоти, чистоти й прихованої шляхетності, бамбук — мораль�
ної стійкості, сосна — довголіття.
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Краса рослин трохи інша, ніж краса тварин. Вона — у їхньому
ароматі, фарбах, формах, угрупованні. Вона більш ніжна, більш
спокійна. Вершина краси рослин, на думку російського філософа
М.О. Лосського, досягається в їхніх квітах, які виявляють собою
божественну комбінацію фарби, форми, розташування й аромату.

У рослинах естетично вартістне все. Така, здається б, дрібна
деталь, як жовтий кленовий лист восени, на думку Дж. Рескіна,
являє собою справжній шедевр краси.

Відомий англійський мандрівник і захисник тварин Дж. Дар�
релл так описував свою зустріч із маленьким чарівним
створінням — лемуром: «Він стрибав у плутанині гілок з м'якою,
повітряною грацією, немовби пушинка. Коли він наблизився до
нас, виявилося, що саме такими я малював в уяві ельфів: тонке
зеленувато�сіре хутро, довгий, гнучкий і пухнастий хвіст. Рожеві
руки завеликі як на зріст, пальці надзвичайно довгі й худі. Вуха
дуже великі й здаються напівпрозорими, така в них тонка шкіра;
вуха ці немов живуть своїм окремим життям — то складаються
віялом і тісно притискаються до голови, то стають сторчма, наго�
стрені, прямі, як бліді лілії. На пів обличчя — величезні темні очі
… він озирався величезними очима й тихенько щось щебетав».

Червоногруді снігурі на снігу, золотава вивільга, спів солов'я,
морські мушлі — усе це краса тварин, дана їм у кольорах, фор�
мах і звуках. Особливою красою відрізняються колібрі. Один з
видів колібрі індіанці так і називають «живий сонячний промінь».

Вчені вважають, що дика природа дуже виграє від краси тва�
рин. Хіба можна уявити африканську савану без величних слонів
і граціозних жирафів, море без гомінких мартинів, крижини
Антарктиди без кумедних пінгвінів?

Красу дикій тварині може надавати не тільки її забарвлення,
але й спів (згадаємо солов'я, досить непоказного на вид пернато�
го співака), грація, пластичність рухів, витонченість форм, і
рухів(шлюбні танці журавлів).

Види тварин і рослин, які мають особливу естетичну, історич�
ну або іншу цінність, добре відомі місцевому населенню, можуть
бути використані як символи для організації природоохоронних
заходів. Наприклад: зубр!, тигр, сокіл, слон, білий ведмідь, лотос.
Такі відомі й популярні серед широких верств населення види
називають «флагманськими видами». Завдяки ним можна роз�
повісти людям про важливість проблем охорони природи й за�
хисту інших, менш відомих видів. Завдяки кампанії на захист
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«флагманських видів» охороняють і інші види. Яскравий приклад
— програма захисту амурського тигра на Далекому Сході.

На жаль, середнє розуміння краси тварин віддає належне
естетичній цінності тільки деяких видів великих ссавців, птахів,
риб, а також окремих метеликів і жуків. Інші представники тва�
ринного світу: амфібії, рептилії, комахи, черви особливого есте�
тичного захвату, як правило, не викликають.

Насправді ж на Землі немає некрасивих тварин. Просто
потрібно навчитися бачити їхню красу. Відомий біолог Є. Геккель
століття тому видав альбом «Краса форм у природі», куди нав�
мисно не включив квіти, метеликів і ссавців, щоб довести, що
краса властива й іншим видам. Навіть мордочки кажанів він
оцінював як прекрасні.

Видатний англійський біолог Ч. Дарвін не втомлювався захоп�
люватися естетикою комах: «Комахи — дивно зроблений і прек�
расний витвір природи, з яким ніхто й ніщо не може змагатися за
різноманіттям фарб і форм».

Як вважають багато вчених�зоологів, за яскравістю й
оригінальністю свого забарвлення жаби — єдині серед тварин,
які можуть змагатися із птахами: вони бувають червоні, зелені,
золотаві, сині, жовті, чорні.

Неймовірні за примхливістю форми мають багато нижчих тва�
рин — губки, медузи, равлики, морські їжаки.

Дж. Даррелл писав: «Якщо постояти й поспостерігати уважно,
можна побачити, як на кінцях…з'являється пучок ніжних, пух�
настих переливчасто�синіх, червоних і бурих щупалець. Це си�
дячі багатощетинкові черви. Дуже неблагозвучна, на мій погляд,
назва для таких прекрасних створінь. Іноді вони зустрічалися не�
великими скупченнями, нагадуючи квіткову клумбу, де всі квіти
безперестану ворушилися».

Своєрідну красу мають змії. «Важко знайти що�небудь
граціозніше змії, яка сковзає по землі або серед гілок», — вважає
мандрівник Дж. Клінджел. А от його опис дивної краси акули:

«Акула була найвитонченою, гармонійно сформованою істо�
тою. По�перше, колір — справжня симфонія блакитних тонів (…).
Але колір був лише однією стороною її краси, основу якої стано�
вила грація.

Із хвилину риба нерухомо стояла у воді, а потім перелилася в
рух — інакше я не можу це описати. Вона не просто рушила —
вона вся потекла, від загостреного носа до кінчика хвоста… Не
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дивно, що акула досягла такої досконалості — у неї було для цьо�
го більше часу, ніж в інших риб. Рід акул давній, як сам світ».

Краса неживої природи
Естетичну цінність має не тільки жива природа — рослинне,

тваринне царство, дика й окультурена природа, але й природа
нежива, неорганічна — скелі, валуни, печери, метали, самородки,
дюни, природні мінерали, дорогоцінні й напівкоштовні камені —
алмаз, рубін, сапфір, смарагд, аквамарин, місячний камінь, со�
нячний камінь, бірюза, яшма й ін.

Російський письменник К. Паустовський писав: «…Дорогоцінні
камені випромінюють таємничий блиск (…). Це відноситься до
всіх каменів, навіть до такого скромного каменю, як аквамарин.
Колір його не можна точно визначити. Для нього ще не знайшли
підходящого слова. Аквамарин вважається по своєму імені («аква
марин» — морська вода) каменем, який передає колір морської
хвилі. Але це не зовсім так. У прозорій його глибині є відтінки
м'якого зеленого кольору й блідого синявого. Але вся своєрідність
каменю полягає в тому, що він яскраво освітлений зсередини
срібним (саме срібним, а не білим) вогнем. Здається, що якщо вди�
витися в аквамарин, то побачиш тихе море з водою кольору
зірок».

Відомий російський учений�мінералог, академік О.Е. Ферсман,
який тонко відчував естетику каменю, писав, що в красі са�
моцвіту людина бачить «втілення неперевершених фарб і
нетлінності самої природи, до яких може доторкнутися тільки
палаючий вогнем натхненний художник».

Особлива, ні з чим не зрівнянна краса властива печерам —
справжнім підземним замкам, оздобленим сталактитами та ста�
лагмітами. Відсутність сонячного світла, інші унікальні природні
параметри створюють тут особливу естетичну цінність.

Свою красу й принадність мають великі камені�валуни, скелі
й кам'янисті схили на берегах рік, крига, піщані дюни, інші еле�
менти неживої природи.

Краса небесних світил, стихій, явищ природи

З давніх часів людство було вражено красою небесних світил.
Естетичний захват викликає місяць, який розфарбовує земні

предмети місячної ночі чарівним примарним світлом.
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«Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української
ночі! Вдивитеся в неї. Із середини піднебіння дивиться місяць.
Неосяжний небесний звід роздався, розсунувся ще неосяжніше,
горить і дихає він. Земля вся в срібнім світлі; і дивовижне повітря
і прохолодно�задушливе, і повне млості, і рухає океан пахощів.
Божественна ніч! Чарівна ніч!» — писав Микола Гоголь.

Красу природи можуть збільшувати атмосферні явища, дощ,
сніг, туман. «Після дощу, у гірському пейзажі відкриваємо нову
красу», — говорили древньокитайські філософи. Навіть вітер в
естетичному розгляді дуже вишуканий.

Вид — естетичний індикатор
Для кожного природного ландшафту характерні види

тварин, які додають йому особливості. Такі види О.Леопольд
назвав «видами — естетичними індикаторами». Це як лакмусо�
вий папірець, який дозволяє відрізнити кислоту від лугу.
Наприклад, для вологих луків європейської частини Росії й
центру України характерні мартини, для узбережжя Азовсь�
кого моря — тонконогі кулики, для будь�якого болота — жаби.
Позбавте болото цих квакаючих стрибунців — і це вже буде не
болото, а мертва калюжа.

Екологічне значення естетичної цінності тварин 
і рослин. Краса тварин і рослин як важливий фактор
природного добору

Наука екологія спростувала егоїстичну й неосвічену точку зо�
ру про те, що краса природи існує винятково для людини й може
оцінюватися тільки нєю.

Сучасний російський учений, професор А.Н. Тетіор пише:
«...Краса форм, кольору шкіри й звуків, безумовно, подобається
самій тварині, і зовсім не призначена для того, щоб подобатися
людині (...). Красу метеликів, птахів, риб, оленів цінують метели�
ки, птахи, риби, олені. І тільки потім вона виступає як краса в
оцінці людини».

Інакше кажучи, краса для тварин і рослин має виняткове зна�
чення, тому що її підтримка й удосконалювання стає основою для
існування виду, і існує незалежно від її оцінки людиною. Оста�
точним суддею естетичних якостей природи виступає не людина,
а сама природа. Прекрасні квіти пахнуть для залучення мете�
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ликів, бджолиних, колібрі й кажанів, які харчуються нектаром
квітки, яку й запилюють.

Самці птахів як засіб приваблення самок застосовують бар�
висте оперення, спів, танці. Самка одного південноафриканського
виду пернатих навіть кидає самця, якщо той у момент залицяння
випадково втрачає своє довге хвостове пір'я.

У самців деяких видів риб під час шлюбного періоду не лише
розвивається особлива форми й колір тіла, вони навіть почина�
ють... співати. Своїм забарвленням приваблюють самку самці
метеликів, багатьох ссавців, жаб, навіть равликів. Краса природи
самодостатня й потрібна, насамперед, самій природі, для її роз�
витку й самовдосконалення. Людина ж не має морального права
вважати, що все в природі, у тому числі і її краса, створені тільки
для її користі.

Форми і методи роботи з учнями

Вправа 1. «Якби я був...»
Запропонуйте учням індивідуально закінчити речення:
� Якби я був (була) рослиною, то був би (була б).... тому, що ....
� Якби я був (була) птахом, то був би (була б).... тому, що ....
� Якби я був (була) твариною, то був би (була б).... тому, що ....
� Якби я був (була) водою, то був би (була б).... тому, що ....
� Якби я був (була) скелею, то був би (була б).... тому, що ....

У кожному реченні учні мають описати естетичні властивості
того об'єкта природи чи істоти, якою себе уявляють.

Допоможіть учням зробити висновок: будь які об'єкти приро�
ди (рослини, птахи і комахи, звірі) має естетичну цінність, при�
вабливі естетичні риси.

Вправа 2. «Мій улюбленець»
Запропонуйте учням написати короткий твір про домашнього

улюбленця (акваріумних рибок, кішку, собаку, папугу, морську
свинку тощо). При цьому вони мають описати якомога більше па�
раметрів оцінювання естетичних властивостей свого улюбленця. 

ПРИМіТКА: якщо хтось з учнів не має хатніх улюбленців, вони
можуть описувати будь�яку тварину, яка їм подобається.
Подібне завдання можна запропонувати щодо рослин. 
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ВВППЛЛИИВВ  ККРРААССИИ  ППРРИИРРООДДИИ  ННАА  ККУУЛЛЬЬТТУУРРУУ
ЙЙ  ННААУУККУУ  

(1 год.) 

Базова інформація

Краса природи позитивно впливає на розвиток архітектури,
живопису, скульптури, поезії, філософії, музики, науки й релігії.
Краса природи сприяла виникненню багатьох національних шкіл
пейзажного живопису: у США — школи ріки Гудзон, у Канаді —
школи Групи Сімох, у Китаї — школи «Гори�Води», у Росії ре�
алістичної й ідеалістичної художніх шкіл дикої природи.

З давніх давен відома тенденція японців після п'ятдесяти
років віддалятися від справ і віддаватися естетичній насолоді
природою — деревами, квітами, птахами, вітром і місяцем у
відповідності з «фурю» («фурю» — слово, яке складається з
іерогліфів «фу» — вітер і «рю» — потік, та передає почуття прек�
расного). У японській мові є поняття — «ханамі» — милування
квітами, «цукімі» — милування місяцем, «юкімі» — милування
снігом.

Природна краса надихала на великі твори видатних письмен�
ників, музикантів і поетів різних країн і народів: Ґете, Байрона,
Чайковського, Байрона, Міцкевича, Басе. У прозі й у віршах вони
завжди віддавали данину естетиці природи.

Фінський фахівець у галузі природоохоронної естетики Й. Се�
панмаа вважає, що для оцінки краси дикої природи дуже важли�
ве усвідомлення її дійсності. Дійсність означає відсутність сто�
роннього втручання, фальші в об'єкті. Якщо людина починає
прикрашати дику природу, то вона відразу втрачає свою
дійсність, стає фальшивою.
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Наведемо такий приклад. Чеські фахівці поставляють на ри�
нок акваріумну рибку «зроби сам». Прозорим скляним окуням
ввели флюорисцентну неонову фарбу. Покупці задоволені рибка�
ми, які світяться, не знаючи, що ці рибки швидко вмирають,
отруюючись хімічною сумішшю, яку ввели у їхні тіла.

Вплив краси природи можна простежити в різних релігіях —
язичництві, християнстві, буддизмі, конфуціанстві, ісламі. Бага�
то релігійних подвижників добре розуміли, що насолода, отрима�
на від споглядання краси дикої природи, активно сприяє ду�
ховній, розумовій і релігійній діяльності. Недарма більшість
прадавніх монастирів і скитів завжди зводилися в унікальних за
своєю природною естетикою місцях. Для прикладу можна при�
вести прадавні християнські обителі Київської Русі — Києво�Пе�
черську Лавру на лісистому високому березі Дніпра, або Свято�
горський монастир у крейдових горах над Сіверським Донцем у
Донецькій області. Ці місця не втратили своєї неповторної краси
й у наші дні.

Краса природи й дбайливе до неї ставлення широко відобра�
жене в народному фольклорі. У слов'ян здавна заборонялося
забруднювати озера, тому що це — «очі матері� природи». Гарні
гори й височини називалися «красними», вони перетворювалися
в місця народного гуляння. Прикрашати свій двір квітниками є
улюбленою традицією українців, поляків, естонців. 

Насолода, яку одержують від споглядання краси дикої приро�
ди активно сприяє й науковій діяльності. 

Американський дослідник Р. Ульріх підрахував, що більшість
лауреатів Нобелівської премії сформулювали геніальні ідеї саме
тоді, коли прогулювались гарними ландшафтами. У Криму, біля
Ялти, на південному схилі гори Ай�Нікола, розташована Курча�
товська екскурсійна стежка, по якій любив прогулюватися під
час літнього відпочинку відомий російський учений. Великий
вплив краси природи на духовність і моральний стан людини.

«Наша душа, — писав В. Покровський, — при усвідомленні
своєї близькості із красою, пробуджується, обновляється, пож�
вавлюється, одержує нову енергію для свого морального буття,
почуває розширення свого життя. Людина облагороджується,
знаходячи ідеальне в якому�небудь із видів прекрасного, вбачає
це ідеальне й прагне злитися з ним. (...). Прекрасна природа силь�
но й благотворно впливає на людину: брутальність, черствість
поступаються місцем м'якості, лагідності; нечутливість до приро�
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ди заміняється співчуттям до неї; непомітно розвивається есте�
тичний смак. Світ стає повнішим: душа починає вбачати чудову
гармонію в ньому. Існування людини стає повнішим і радіснішим:
її наповнює почуття світлого задоволення, почуття примирення й
радості».

Спілкування людини із красою природи має певний психоте�
рапевтичний ефект. Відомі випадки, коли гострий стрес, важкі
хвороби виліковувалися красою морського узбережжя, гір, пус�
тель, інших, інших виняткових природних ландшафтів, завдяки
включенню психосоматичних механізмів саморегуляції й
підтримки тонусу. Добре відомо, що коли людина втрачає свої си�
ли або ще що�небудь, вона намагається побути наодинці з гарною
природою. Недарма язичники�марі вважали, що «не через мо�
литву й церкву оздоровлюється людина, а безпосередньо через
природу: через рослини, рідше через тварин, зирянє позбува�
ються від різних хвороб. Людина, яка проходить повз багатьох
дерев і струмків, очищається. Властивістю очищати мають дере�
ва й проточна вода».

Форми і методи роботи з учнями

Вправа 1
Проведіть екскурсію до художнього (або іншого) музею, у яко�

му представлені твори із зображенням місцевої природи.

Вправа 2
Запропонуйте учням підготувати повідомлення на теми:

� «Природа — натхненниця творчості П.Чайковського»;

� «Східна культура поціновування краси природи»;

� «Краса природи у творчості Т.Шевченка»;

� «Сучасні поети про красу природи» тощо. 

Проведіть учнівську конференцію за цими повідомленнями.
На основі цих повідомлень розробіть план роботи учнівського
лекторію для молодших класів. 
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ККРРААССАА  ППРРИИРРООДДИИ  ІІ  РРЕЕККРРЕЕААЦЦІІЇЇ  
(1 год.) 

Базова інформація

Мальовничий ландшафт піднімає настрій, піднімає душу лю�
дини, знімає стрес, відволікає від важких дум. Відомо, що особли�
во сприятливий вплив на людину при стресах і перевтомі дає
відвідування різноманітних пересічених ландшафтів з різними
типами лісу. Ландшафтотерапія ( пейзажетерапія) припускає
лікування за допомогою різних методів: сільватерапія (лікування
лісом, його красою, пахощами й ін.), галасотерапія (лікування
морем — його водою, шумом, красою й ін.) і т.і.

Соня в чеховському «Дядя Ваня» так пояснює захоплення
Астрова лісництвом: «Він говорить, що ліси прикрашають землю,
що вони вчать людину розуміти прекрасне й вселяють їй велич�
ний настрій».

Американський дослідник Р. Ульріх вважає, що гарний ланд�
шафт позитивно впливає на людину. По�перше, природа викли�
кає позитивні емоції. По�друге — це реакція відновлення, зняття
стресу. І по�третє — посилення продуктивності «пізнавальних
функцій високого порядку», творчості.

Цікавий підхід до естетичної цінності природи розроблений у
японському буддизмі. Там існує глибока традиція японських
літературних персонажів, які прагнуть до освіти або порятунку
через спокійну красу природи засобами релігійно�естетичного
шляху «гейдо» . У такий спосіб дика природа звеличується не
тільки за красу, але й за її рятувальну функцію як останнє місце
духовного пробудження. Через залучення до краси природи, че�
рез злиття з нею досягається вищий стан духу — просвітленість,
осяяння. «У шумі бамбука — шлях до осяяння, у цвітінні сакури
— просвітління душі!».
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Таким чином, красу природи можна використовувати для
лікування багатьох психічних захворювань людини. Знімати
стрес і утому. Для цього санаторії й будинки відпочинку, як пра�
вило, споруджуються в природних місцях, які мають найбільшу
естетичну цінність.

Краса природи безпосередньо пов'язана з таким активним ви�
дом відпочинку як екологічний туризм, коли люди здійснюють
піші походи, спускаються на плотах і байдарках по ріках,
піднімаються в гори, бажаючи відкрити для себе ще не бачену
красу природи.

Однак людина не завжди береже гарні природні місця. Відпо�
чиваючі нерідко залишають після себе на природі сміття, руба�
ють на дрова гарні дерева, забруднюють ріки й озера. Особливо
шкоду естетичній цінності природи наносять вирізки лісу, роз�
робки кар'єрів, організація смітників, забруднення фабриками,
заводами й сільськогосподарськими підприємствами повітряного
й водного середовища.

Боротьбу із забрудненням природного середовища й антропо�
генним знищенням природної краси потрібно починати із себе.
Сміття після пікніка на природі слід забирати із собою, не слід
збирати букети польових, лісових і водних квітів, ловити мете�
ликів і жуків.

Слід завжди виконувати основні екологічні правила туриста:
1. Забирай сміття із собою і викидай лише у спеціально приз�

начених місцях.
2. Завжди загаси багаття!!!
3. Залишай диких тварин і рослин у місцях їх природнього

існування.
4. Слухай голос лісу, дотримуйся тиші.

Форми і методи роботи з учнями

Вправа 1. «Якщо ти...»
Нехай учні утворять коло. Поясніть, що Ви зачитуватимете

твердження, на які учні мають реагувати відповідним чином. 

� Якщо ти збираєш букети з первоцвітів, тупни ногою;
� Якщо ти залишаєш плеєр вдома, йдучи на природу,

підстрибни;
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� Якщо ти можеш розрізнити спів зяблика від співу солов'я,
сплесни у долоні;

� Якщо прогулянка до лісу приваблює тебе більше, ніж
похід у кіно, підстрибни;

� Якщо, перебуваючи у лісі, ти завжди розпалюєш вогнище,
тупни ногою.

ОБГОВОРіТЬ:

� Чи сподобалася учням вправа?

� Що нового вони дізналися з цієї вправи?

Вправа 2

Обговоріть з учнями ситуацію:
Якось школярі вирушили у похід. Під час відпочинку двоє з

них виявили цілу галявину незвичайних квітів, яких вони ніколи
раніше не зустрічали. Вони зірвали кілька найкращих, решту
рослин залишили. Однак вчитель не схвалив поведінку учнів. 
Що могло йому не сподобатись? 

ОРієНТОВНА ВіДПОВіДЬ: Квіти могли виявитись рідкісними.
Навіть якщо квіти були б звичайними, поширеними, зриваючи
найкращі екземпляри, ми тим самим позбавляємо їх можливості
дати насіння. Отже, поширюватись будуть дрібніші. А це збіднює
генофонд виду.

Вправа 3 

Обговоріть з учнями ситуацію: 
Група туристів�новачків зупинилася пообідати в лісі. Коли всі

поїли і вирішили іти далі, почався дощ. Тому керівник групи ска�
зав учням, що гасити багаття не обов'язково, воно й так згасне і
шкоди не завдасть. Чи правий керівник? 

ОРієНТОВНА ВіДПОВіДЬ: Ні, не правий. Багаття необхідно зага�
сити за будь�якої погоди, навіть під час дощу. Траплялись ви�
падки, коли поривами вітру тліючі вуглини розносились на
відстань 2�4 м. Керівник — приклад для усієї групи, тому, якщо
він дозволить залишити багаття під час дощу, іншого разу учні
можуть вчинити так і у суху погоду, що може спричинити по�
жежу.
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Вправа 4 
Обговоріть з учнями ситуацію:
Ти дуже поспішаєш на автобус. На твоєму шляху — велика

квітуча клумба. Поки ти будеш обходити клумбу, автобус від'їде.
Що ти робитимеш ? Чому саме так?

ОРієНТОВНА ВіДПОВіДЬ: обійти клумбу. 

Вправа 5. «Створюємо, руйнуємо»
Створіть 4 групи. Нехай члени кожної з них протягом 15�20

хвилин зобразять на великому аркуші паперу те оточення, у яко�
му вони хотіли б жити.

Після цього групи обмінюються роботами і псують, руйнують
їх (зминають, рвуть на шматки — поводяться грубо, брутально).
Для цього вистачить 5 хвилин. Дотримуйтесь правила: не приму�
шуйте тих, хто відмовляється виконувати цю частину завдання,
але запропонуйте їм залишатись зі своєю групою.

Проаналізуйте з учасниками їхні відчуття:
� Чи сподобалось їм оточення, створене іншою групою? 

Чим саме?
� Чи сподобалась їм руйнівна діяльність? Чому? Чи почува�

лись вони могутніми, сильними?
� Чи замислювались над тим, що в той же час інша група

так само поводиться з їхньою роботою? Що відчували у
зв'язку з цим?

Поверніть роботи групам�авторам. Дайте їм можливість відно�
вити створене ними.

Зверніться до учнів із запитаннями: 
� Що вони відчували, побачивши свою роботу зіпсованою?
� Чи однаковим був їхній настрій тоді, коли вони створюва�

ли і відновлювали свої оточення?
� Скільки часу займає відбудова порівняно з руйнуванням —

більше чи менше?
� Чи можливо відновити у повній мірі те, що було створено

спочатку?
� Чи можна провести аналогію із цим завданням і справж�

нім природним оточенням? Чи можна повністю відновити
зруйновану природу?

� Як має поводитись людина у природі?
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ЕЕККООЛЛООГГОО−−ЕЕССТТЕЕТТИИЧЧННЕЕ  ССТТААВВЛЛЕЕННННЯЯ  
ДДОО  ППРРИИРРООДДИИ  

(8 год.)

Базова інформація

Еколого�естетичне ставлення до природи — важлива частина
культури сучасної людини. Той, хто не відчуває, не розуміє при�
родної краси, не здатен любити, поважати й захищати природу,
ніколи не стане патріотом своєї країни.

Один із засновників екологічної естетики Дж. Рескін писав:
«Можливо, в цьому спогляданні рідних картин природи полягає
джерело багатьох великих ідей, які керують світом, і основа
патріотизму. Пейзаж є улюблений образ матері�вітчизни. І чим
прекраснішою буде ця картина ( дикої природи — автори), тим
більше будеш любити ту батьківщину, яка є її прототипом (…). 
І немає іншої країни, де б коріння спогадів були так міцно
пов'язані із красою природи, а не з гордістю людей; тому мимо�
волі задаєшся питанням — чи не повинна ця краса служити го�
ловним завданням патріота, тому що вона переважно й виховала
його? Що користі в турботах про увічнювання ідеї батьківщини,
якщо ми не намагаємося увічнити її дорогий образ? Не щедро
розставляючи статуї, а глибоко шануючи неотесані камені
батьківщини, ми зберемо рясні жнива людей». Його ідеї знайшли
підтримку у багатьох видатних діячів. Створюючи в 1935 р. кед�
ровий заповідник, західноукраїнський митрополіт А. Шептиць�
кий вважав однієї з головних завдань заповідника навчати мо�
лодь любити рідну землю й вчитися пізнавати її красу. «Назвіть
мене варваром у педагогіці, — писав відомий російський педагог
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К.Д. Ушинський, — «але я виніс із вражень мого життя глибоке
переконання, що прекрасний ландшафт має такий величезний
виховний вплив на розвиток молодий душі, з яким важко змага�
тися впливу педагога».

Існує утилітарний і моральний аспекти оцінювання краси
природи. З одного боку, краса природи оцінюється людиною з
погляду її користі для неї самої ( з метою лікування, одержання
естетичного задоволення, натхнення), а з іншого боку — цінуєть�
ся сама по собі, як абсолютна, ідеальна цінність, яка не має
користі для людини. 

У зв'язку з тим, що краса природи має утилітарну користь і
моральну, ідеальну цінність, вона викликає природоохоронну мо�
тивацію.

Наприклад, захист від забруднення гарного озера, порятунок
від вирубки естетично цінного дерева і т.п.

Краса природи може мати екологічні, біологічні й географічні
критерії. До основних екологічних критеріїв відносяться непо�
рушність природи, відсутність стаціонарних місць поселення
людей і стаціонарних джерел її забруднення. До біологічних кри�
теріїв — наявність особливих естетично цінних тварин і рослин,
до географічних критеріїв — рельєф, ступінь лісистості, наяв�
ність водних джерел, гористої або горбкуватої місцевості.

Ці критерії тісно пов'язані з фізіологічними й психологічними
аспектами естетичного оцінювання природи. Їхнє сприйняття й
оцінка впливає на фізіологічний і психологічний стан людини,
викликаючи в її душі радість, умиротворення, захват або навіть
сльози. Краса природи має складний закритий невербальний код,
на основі якого виникає мало усвідомлювана й тонка по змісту
комунікація. Ця невербальна інформація, породжена красою
природи, і впливає на органи почуттів людини, стимулює виник�
нення особливої гами емоцій.

Екологічна етика тісно пов'язана з екологічною естетикою. 
Це в першу чергу полягає в тому, що екологічна етика закликає
високо цінувати й захищати естетичну цінність природи. Краса
метеликів, пролісків, білих чапель — самоцінна, незалежно від
того, приносить вона користь людині чи ні. Тим більше, що люди�
на не завжди здатна адекватно сприймати красу природи. 
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Форми і методи роботи з учнями

Вправа 1. 
Практичне заняття «Вивчення оцінки краси дерев 
різними віковими і соціальними групами населення»

АНКЕТА

Вправа 2 
Обговоріть з учнями ситуацію:
Навесні, особливо перед 8 Березня біля станцій метро та база�

рах часто можна зустріти різного віку людей, що продають зане�
сені до Червоної книги первоцвіти: проліски, підсніжники, ряст,
білоцвіт тощо. Якими будуть твої дії? Чому?

Вправа 3. Практичне заняття «Операція «Первоцвіт»
Запропонуйте учням підготувати і провести бесіди про охоро�

ну первоцвітів з учнями молодших класів.
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ЗЗААХХИИССТТ  ККРРААССИИ  ППРРИИРРООДДИИ  
ІІ  ЗЗААППООВВІІДДННАА  ССППРРААВВАА  

(8 год.)

Базова інформація

В екологічної кризи є драматична духовна сторона: з лиця
землі загрозливо швидко зникає краса. Це явище називається ес�
тетичною деградацією природи. Через те, що люди дуже часто
розглядають естетично цінні ландшафти, види тварин і рослин як
засіб для збагачення або одержання задоволення, саме цим ланд�
шафтам або видам у першу чергу загрожує знищення.

Забудовуються мальовничі озерні й морські узбережжя, бере�
ги рік. У гарних полонинах для залучення туристів улаштову�
ються канатні дороги, фрістайли, кемпінги.

Багато з елементів мальовничої окультуреної природи — кур�
гани, малі річки й струмки, групи чагарників, невеликі гаї —
вважаються некорисними у сільськогосподарській практиці й
знищуються. Сучасний неосвічено�утилітарний підхід, як спра�
ведливо відзначає російський географ Б.В. Родоман, визнає в
заміській місцевості тільки три види угідь — величезного
розміру суходільне поле, водоймище й високостовбурний ліс.

Естетичний збиток ландшафту наносять смітники, шосейні
дороги й залізниці, лінії електропередач, інші технічні споруд�
ження, рекламні щити, а також побутове й господарське сміття.

Великі збитки наносяться природній красі звуків і пахощів.
Шум поїздів і літаків, транзисторів і магнітофонів усе частіше
грубо вторгається в дику природу й порушує гармонічний звуко�
вий ландшафт. Неприємні запахи шламонакопичувачів, стічних
вод і димних шлейфів із труб фабрик і заводів отруюють пахощі
квітучих дерев і лугів.
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Любительське полювання теж пов'язано із красою природи.
На жаль, вишукані засоби вбивства тварин не тільки багаторазо�
во оспівані в мистецтві, але й стали невід'ємною частиною сучас�
ної споживчої культури. Краса вбивства тварин (естетика вбив�
ства) описана визнаними в усьому світі талантами: Пушкіним,
Тургенєвим, Хемінгуейєм. Заради краси (краси полювання,
видобутку естетично цінних трофеїв) люди забувають про етику
відношення до тварин. Російський еколог, професор О.О. Ніколь�
ський пише: «Проблема зростає через те, що полювання давно
вже стало невід'ємною частиною дозвілля еліти суспільства,
наслідувати яку прагне значна частина населення».

Обов'язковою приналежністю багатьох аристократичних
будинків є трофеї: опудала звірів і птахів, роги й голови тварин,
колекції рідких метеликів.

Найбільш видатними визнаються трофеї найкрасивіших, са�
мих рідких і найбільших тварин. Їхні власники на спеціальних
міжнародних конкурсах одержують престижні нагороди, медалі
й великі грошові винагороди».

У результаті здійснюється свого роду «селекція навпаки», то�
му що гарних звірів і птахів вибивають, а потомство залишають
усе більш дрібні й непримітні тварини.

Серед тваринного й рослинного світу особливу втрату несуть
різнобарвні великі метелики, жуки, яскраві птахи — папуги,
колібрі, райські птахи, білі чаплі, естетично помітні звірі — тигри,
зебри, носороги, а також золоті рибки. Усі вони стають жертвами
колекціонерів, мисливців за трофеями, торговців живим товаром.

Краса диких квітів — орхідей, пролісків, нарцисів стала
причиною їх масштабного знищення. Так, у Києві, по підрахун�
кам Київського еколого�культурного центру, у лютому�березні
2004 г., було незаконно продано 5�7 млн. занесених у Червону
книгу пролісків, білоцвітів, шафранів, інших гарних ранньоквіту�
чих рослин, привезених із Криму й Карпат.

З погляду екологічного права й моралі, колекціонування гар�
них тварин, рослин і мінералів повинне мати й має обмеження.
По�перше, не можна колекціонувати гарні рідкі тварини й росли�
ни, занесені в Червону книгу або охоронювані міжнародними
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конвенціями й постановами місцевих органів влади. По�друге, на
створення колекції з видів тварин потрібно мати дозвіл від
Міністерства екології й природних ресурсів України. Це не сто�
сується напівкоштовних мінералів або звичайних, не охоронюва�
них рослин, їх збір не заборонений. Хоча й у цьому випадку не
потрібно збирати більше необхідності.

Краса природи охороняється різноманітними законами. 
В Україні це наступні закони — «Про природно�заповідний фонд
України», «Про Червону книгу України», «Про тваринний світ»,
«Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього природного
середовища». Головну роль в охороні естетично цінних ланд�
шафтів відіграє закон «Про природно�заповідний фонд України».

Цей закон дає можливість захищати гарні види в природі за
допомогою організації національних природних парків,
регіональних природних парків, ландшафтних заказників і
пам'ятників природи. 

Для демонстрації туристам природної краси в національних
природних парках, регіональних ландшафтних парках, ландша�
фтних заказниках і інших об'єктах природно�заповідного фонду,
які мають завдання сприяти відпочинку людей, створюються
спеціальні екологічні тропи, оглядові майданчики, візит�центри,
працюють підготовлені екскурсоводи.

Разом з тим природні державні заповідники, як найбільш стро�
го охоронювані заповідні об'єкти, закриті для будь�якого туризму.
Із красою їх природи бажаючі можуть познайомитися за допомо�
гою кіно, телебачення, відеофільмів, листівок, альбомів і т.д.

Велике значення в охороні краси природи можуть грати гро�
мадські організації.

В 1901 р. у США було створене Товариство охорони природних
і історичних пам'ятників, яке ставило одним із завдань захист
естетично цінних пейзажів. У Великобританії в 19�20 століттях
було дуже популярне гасло «Ми прагнемо гарної Англії».
Англійська громадська організація «Національний трест» займа�
лася викупом у приватних осіб гарних природних об'єктів. На по�
чатку 20 століття в Польщі було кинуто гасло: «Охорона краси
ландшафту повинна стати справою польської ідеї».
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Діють міжнародні  програми і  акти з  охорони краси
природи.

В 1962 р. ЮНЕСКО був затверджений важливий міжнародний
документ «Рекомендація із збереження краси й характеру пей�
зажів і місцевостей». У 1909 р. у Франції відбувся перший Міжна�
родний конгрес з охорони краси природи.

Перші закони на захист естетичної цінності природи стали
ухвалюватися в Європі в першім десятилітті 20 століття.
Пруссія в 1902 р. затвердила закон, який забороняв псувати
рекламою гарні пейзажі, в 1910 р. в Італії прийняли закон про
збереження вілл, садів і інших естетично цінних земельних во�
лодінь.

Бельгійський король Леопольд II охоче купував гарні місце�
вості, яким загрожувала небезпека забудови, а потім дарував їх
своїй країні за умови збереження в недоторканності. У Франції в
1902 р. депутат Бок'е створив Товариство для охорони пейзажів.
У це ж час у Швейцарії було організовано Національне товарист�
во охорони ландшафтів і Комітет захисту гарних видів.

Велике значення для захисту естетичної цінності ландшафту
має створення охоронюваних природних територій. Так, перші
національні парки США саме для цих цілей стали створюватися
ще в середині 19 століття.

В Австрії з 1928 р. став діяти закон, згідно з яким усі печери
проходили естетичну оцінку. Якщо печера визнавалася естетич�
но цінною, її відразу оголошували пам'ятником природи й брали
під охорону держави.

В 1968 р. у США був затверджений закон « Про дикі й мальов�
ничі ріки», спрямований на захист красивих рік і їх ділянок.

У США, Великобританії, Канаді й деяких інших країнах з ме�
тою захисту природної естетики існують такі категорії охороню�
ваних природних територій — область охоронюваного ландшаф�
ту, ділянка виключної природної краси, живописна ріка,
національна живописна область, живописний берег. На 1993 р.
Законом США « Про дикі й мальовничі ріки» охоронялося 153
ріки або їх ділянки загальної довжини 18 тис. км, що становить
0,33% від усіх рік США.
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Прийнятий в 1972 р. у США закон про прибережні землі
ставив за обов'язок штатам виявляти й охороняти гарні ділянки
узбережжя і Великих американських озер.

Список всесвітньої культурної й природної спадщини також
поповнюється за рахунок природних об'єктів особливої природ�
ної краси. В 1996 р. у Китаї взяли під міжнародну охорону даної
Конвенції кілька областей дикої природи, цікавих в естетичнім
значенні.

Форми і методи роботи з учнями

Екскурсія «Виявлення естетично цінних природних
об'єктів і підготовка матеріалів для їх заповідання»
Екскурсія проводиться до розташованого неподалік від школи

природного живописного об'єкту — парка, берега річки, урочища.

Оцінка естетично цінного об'єкту
Проводиться згідно надрукованій у цьому посібнику «Методи�

кою оцінки естетичної цінності ландшафту» (автори Л.В. Пархи�
сенко, В.А. Сесін).
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ММЕЕТТООДДИИККАА  ООЦЦІІННККИИ  ЕЕССТТЕЕТТИИЧЧННООЇЇ
ЦЦІІННННООССТТІІ  ЛЛААННДДШШААФФТТУУ  

(8 год.)

Базова інформація

При оцінці естетичної цінності ландшафту застосовують
психолого�естетичні й географо�естетичні критерії оцінки. 
До психолого�естетичних критеріїв оцінки відносяться почуття
заспокоєння (відчуття заспокоєння, розслаблення, споглядання)
при розгляданні досліджуваного ландшафту, захват (відчуття
захвату, благоговіння, священності), незайманість (відчуття не�
займаності, дикості, далекості від людської цивілізації), і щиро�
сердечний підйом (відчуття щиросердечного підйому, викликане
звуками й пахощами природи). До географо�естетичних кри�
теріїв відносяться: гармонія природних і антропогенних об'єктів;
наявність на ділянці мальовничих урочищ, затишних куточків,
де приємно відпочивати, насолоджуватися красою природи; на�
явність на ділянці природних визначних пам'яток (величні скелі,
водоспади, вікові дерева, скупчення гарних рослин, квітів,
пам'ятників історії й культури); наявність на ділянці оглядових
майданчиків, з яких відкриваються гарні краєвиди; виразність
рельєфу місцевості; виразність водних об'єктів; різноманітність і
чергування рослинних угруповань; різноманітність тваринного
світу ділянки.

Форми і методи роботи з учнями

Наукова робота «Визначення естетичної цінності 
природного об'єкта»



Методика оцінки естетичної цінності ландшафту 
(за Л.В. Пархисенко, В.А. Сесін)

Естетична оцiнка спрямована на визначення естетичної
цiнностi ландшафтiв i складання рекомендацiй щодо створення
або зонування об'єктiв природно заповiдного фонду (ПЗФ). 
Всi роботи по проведенню естетичної оцiнки виконуються екс�
пертною комiсiєю в складi однiєї або декiлькох осiб.

Процедура проведення естетичної оцiнки складається з
наступних етапiв:

1. Попереднiй. Проведення естетичної оцiнки починається з
окреслення меж запроектованого об'єкту ПЗФ i детального вив�
чення його за картографiчними, довiдковими матерiалами i шля�
хом опитування мiсцевих краєзнавцiв. Об'єкт повинна бути, по
можливостi, однорiдним, цiлiсним, вiдносно невеликим, i не пови�
нен мiстити в собi територiї iнтенсивного господарського ос�
воєння. У випадку значної неоднорiдностi об'єкту чи його
роздрiбленостi антропогенною iнфраструктурою, доцiльно
видiляти кiлька дiлянок i оцiнювати кожну з них окремо.

При проведеннi естетичної оцiнки варто враховувати, що пiд
антропогенними об'єктами та сильно змiненими людиною тери�
торiями повинно знаходитися не бiльш нiж 20% площi дiлянки.

2. Пiдготовчий. Другий етап полягає у виборi ряду опорних
точок, через якi прокладають маршрути польової частини
дослiдження. Опорнi точки повиннi бути, по можливостi,
рiвномiрно розподiленi на дiлянцi, а маршрут — охоплювати як�
найбiльше визначних пам'яток. У залежностi вiд площi об'єкту
рекомендується обирати таку кiлькiсть опорних точок.

Якщо обстежується точковий об'єкт, опорнi точки варто виби�
рати за межами об'єкту з таким розрахунком, щоб оцiнити його з
найбiльш виразних бокiв.
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Якщо ж об'єкт занадто великий (>1000 га) i мiстить у собi
рiзноманiтнi за естетичними властивостями ландшафти, то вiн
розбивається на бiльш дрiбнi дiлянки, i кожна з них оцiнюється
окремо.

3. Польовий. Третiй етап — польове дослiдження. У тi сезони
року, часи доби i за таких погодних умов, коли естетичнi власти�
востi мiсцевостi найбiльш виразнi, комiсiя по проведенню есте�
тичної оцiнки вiдвiдує опорнi точки, намагаючись при цьому
дотримуватися тишi i зосередивши увагу на сприйняттi краси
природи. На кожнiй опорнiй точцi члени комiсiї аналiзують свої
вiдчуття вiд споглядання пейзажу, що вiдкривається, i спiльно
заповнюють бланк «Форми 1» (див. додаток 1). При цьому
здiйснюється фотографування мiсцевостi. На кожнiй опорнiй
точцi повинно бути зроблено не менше однієї фотографiї, а ще
краще зробити панорамну зйомку. Пiсля польового дослiдження
друкуються фотографiї форматом 13х18 см, якi потiм додаються
до Наукового обґрунтування запроектованого об'єкту ПЗФ.

При необхiдностi маршрут може бути розбитий на окремi
частини, якi будуть оцiнюватися за кiлька разiв.

4. Аналiтичний. Пiсля закiнчення польової частини
дослiдження, члени комiсiї збираються разом i спiльно заповню�
ють бланк «Форма 2» (див. додаток 2). Потiм пiдраховують се�
реднiй бал по точках для кожного з критерiїв «Форми 1», середнi
бали пiдсумовують, до них додають сумарний бал за критерiями
«Форми 2». У результатi здiйснених математичних операцiй
отримуємо загальний бал, який вказує на рiвень естетичної
цiнностi ландшафту запроектованого об'єкту ПЗФ.

Якщо загальний бал дорiвнює 24,1–32,0 бала, дiлянка може
бути рекомендована для створення на нiй об'єкту ПЗФ загально�
державного значення.

Якщо загальний бал дорiвнює 16,1–24,0 бала, дiлянка може
бути рекомендована для створення на нiй об'єкту ПЗФ мiсцевого
значення.

Якщо загальний бал дорiвнює 0–16,0 балiв, то дiлянка не має
видатної естетичної цiнностi, але може бути рекомендована до
заповiдання за iншими критерiями (наприклад, за мiрою збере�
ження бiорiзноманiття).
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За результатами дослiдження складається головний звiтнiй
документ «Результати проведення естетичної оцiнки територiї»,
в якому вказуються: назва, площа та розташування об'єкту, бали
естетичної оцiнки, рекомендована категорiя заповiдностi,
термiни проведення оцiнки та склад експертної комiсiї (див.
додаток 3).

5. Пiдготовка наукового обґрунтування. Якщо сумарний бал
естетичної оцiнки дозволяє рекомендувати об'єкт для включення
в систему ПЗФ, на нього готується Наукове обґрунтування, до
якого, крiм традицiйних документiв, додаються:

1. Заповнений бланк «Результати проведення естетичної
оцiнки територiї»;

2. Заповненi бланки «Форма 1» i «Форма 2»;
3. Набiр фотокарток з пейзажами дiлянки;
4. Витяг iз Закону України «Про природно�заповiдний фонд

України» у якому вказується необхiднiсть збереження естетично
цiнних ландшафтiв.

До Наукового обґрунтування також додається оглядова
картосхема дiлянки з видiленими на нiй основними природно те�
риторiальними комплексами, нанесеними маршрутами й опорни�
ми точками польової частини естетичної оцiнки, основними
визначними пам'ятками i мальовничими урочищами.

В додатку 4 наведений приклад заповнення бланкiв за ре�
зультатами естетичної оцiнки урочища «Гiрка» Володарсько�
Волинського району Житомирської областi.
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ДДООДДААТТООКК 11
ФФООРРММАА 11

Психолого естетичнi критерiї оцiнки ландшафту
(цi критерiї визначають ступiнь впливу пейзажiв на психiку

людини, вони заповнюються на кожнiй опорнiй точцi)

Оцiнка проведена:

(прiзвища, iнiцiали та пiдписи членiв комiсiї, дата)
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Ключ до заповнення Форми 1
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ДДООДДААТТООКК 22
ФФООРРММАА 22

Географо$естетичнi критерiї оцiнки ландшафту
(цi критерiї визначають ступiнь естетичної цiнностi окремих компонентiв

ландшафту та їхньої сукупностi, їх заповнюють по закiнченнi 
польового етапу дослiджень)

Оцiнка проведена:

(прiзвища, iнiцiали та пiдписи членiв комiсiї, дата)
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Ключ до заповнення Форми 2
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Ключ до заповнення Форми 2 
(продовження)
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ДДООДДААТТООКК 33
ФФООРРММАА 33

Результати проведення естетичної оцiнки територiї

«                                                   »

(вказується назва дiлянки)

Мiсце розташування:

— адмiнiстративна область (республiка) 

— район (мiсто) 

Площа запропонованої до заповiдання дiлянки:

усього га, у т.ч.  сушi га

акваторiї га

За результатами естетичної оцiнки ця дiлянка рекомендована до
охорони шляхом включення її до складу природно�заповiдного
фонду України в якостi  

(вказується рекомендована категорiя)

Сумарний бал естетичної оцiнки балiв

у т.ч. психолого�естетичної оцiнки балiв

географо�естетичної оцiнки балiв

Термiни проведення оцiнки: з по .

Естетичну оцiнку проведено експертною комiсiєю в складi:

(прiзвища, iнiцiали та пiдписи членiв комiсiї, дата)
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ДДООДДААТТООКК 44

Результати проведення естетичної оцiнки території
урочища «Гiрка»

Мiсце розташування:

— адмiнiстративна область (республiка): Житомирська область

— район (мiсто): Володарсько�Волинський район                              

Площа запропонованої до заповiдання дiлянки:

усього 6 га, у т.ч.  сушi 6 га

акваторiї 0 га

За результатами естетичної оцiнки ця дiлянка рекомендована до
охорони шляхом включення її до складу природно�заповiдного
фонду України в якостi: 

                               об'єкту ПЗФ мiсцевого значення

(вказується рекомендована категорiя)

Сумарний бал естетичної оцiнки 17 балiв

у т.ч. психолого�естетичної оцiнки 7 балiв

географо�естетичної оцiнки 10 балiв

Термiни проведення оцiнки: з 13.09.2002 по 15.09.2002 .

Естетичну оцiнку проведено експертною комiсiєю в складi:

(прiзвища, iнiцiали та пiдписи членiв комiсiї, дата)
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Психолого$естетичнi критерiї оцiнки ландшафту
(цi критерiї визначають ступiнь впливу пейзажiв на психiку людини, 

вони заповнюються на кожнiй опорнiй точцi)

Оцiнка проведена:

(прiзвища, iнiцiали та пiдписи членiв комiсiї, дата)
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Географо$естетичнi критерiї оцiнки ландшафту
(цi критерiї визначають ступiнь естетичної цiнностi окремих компонентiв

ландшафту та їхньої сукупностi, їх заповнюють по закiнченнi 
польового етапу дослiджень)

Оцiнка проведена:

(прiзвища, iнiцiали та пiдписи членiв комiсiї, дата)
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