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ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНА ПАРАДИГМА УКРАЇНОЗНАВСТВА: 

ОСВІТНІ ВИМІРИ 
 
Як наука, українознавство почало формуватися в кінці ХVIII – на 

початку ХІХ ст., і впродовж двох століть засвідчило особливості становлення 
в класичному, некласичному, постнеокласичному типах науки. 
Протоукраїнознавство (знання про Україну) закорінене в багатотисячолітні 
шари світової історії, культури. Знання та уявлення про Україну, набуті в 
різні часи та різними народами, її людяність, природу, локалізовану на 
певних теренах планети, містяться у східних текстах – єгипетських, 
вавилонських ассирійських. Про давньоукраїнські землі згадували чи не всі 
видатні античні автори. Гомер, Геродот, Страбон, Клавдій Птоломей 
започаткували опис земель України, її природно-етнічних меж. У трактатах 
римських імператорів (Юлій Цезар), поетів (Овідій, Горацій, Вергілій), 
філософів (Ціцерон) та ін. згадуються люди та терени нашої України. Твори 
вчених та політиків візантійського, скандинавського, кавказького та інших 
світів – безцінне джерело за старожитньої історії України.  

Українська історія та історіософія протоукраїнознавства веде свій 
родовід від легендарних літописців часів могутньої Київської Руси та 
героїчної доби Козаччини. Українознавство окреслює також коло питомих 
українських ознак та цінностей, глибинність архетипів мислення та 
поведінки, витоки натхнення та незнищенності українського духу. Етнічно-
особливе та унікальне, що вирізняє саме український народ з множини 
всепланетарного спільництва (психічні ознаки, мова, матеріальна культура, 
антропологічні риси тощо), формувалося в певному соціоприродному 
середовищі.  

Природні фактори є одними з визначальних. Краєвиди, ґрунти, води, 
рослинність і тваринний світ, утворюючи природні комплекси, формують на 
конкретній географічній території унікальні психічні, духовні, господарські, 
етнічні особливості. Психоетнічну пам’ять свого національного ландшафту 
людність, мігруючи в інші регіони, несе з собою. Цей образ часто стає 
взірцем, еталоном, з яким повсякчас і за всякої потреби людина осмислює 
середовище, в якому опиняється. „Будова земної поверхні, вплив підсоння, 
рослинних чи тваринних продуктів тієї чи іншої країни будують тіло народу. 
Щоб зрозуміти „дух народу”, його політичне й культурне обличчя, треба 
виходити з природи країни, яка має непереможний вплив на історію того чи 
іншого народу” – пише С.Рудницький [10]. 

Проблема людина-природа надзвичайно широко репрезентована в 
традиційних жанрах української духовної творчості, передусім казках, міфах, 
піснях, баладах, думах, приказках, замовленнях, травниках та господарських 
порадниках тощо. „Всі образи для своєї релігії давні українці мусили брати з 
природи… Найдавніші українські міфи були в геоморфній й певно 



зооморфній формі … В українській міфології ми бачимо давні форми побуту 
пастушого патріархально-хліборобського” – писав І.Нечуй-Левицький в своїй 
праці „Світогляд українського народу”. 

Для автохтонного населення природа краю постає самодостатньою і 
набуває аксіологічного виміру. Усвідомлення значення природи йде різними 
шляхами, з поміж них першорядної вартості набули такі категорії людського 
буття, як „батьківщина”, „край”, „світ”. 

„Кожен етнос творить свій власний образ батьківщини. В українській 
культурі це досягається за допомогою низки категоріальних структур та 
понять, починаючи від таких, як „обістя”, „садиба”, „дім”, „двір”, „хутір”, 
„селище”, „слобода” тощо і, закінчуючи потойбічним „цвинтар”, 
„кладовище” і, особливо, „домовина”. Згадані рої понять не лише фіксують 
певні виміри „батьківщини”, передусім ландшафтно-просторові, з одного 
боку, та безмежно-часові – з другого”, – читаємо у В.Крисаченка [2].  

Як культурно-природний феномен Батьківщина ґрунтується і на 
підвалинах соціально-економічних. Хоча роль природничо-ландшафтного 
виміру в бутті народу, держави докладно обґрунтована (Дж.Віко, Й.Г.Гердер, 
Л.Морган, Дж.Тойнбі, Л.Гумільов, Б.Поршнев, С.Рудницький, 
В.Крисаченко), однак вивчення своєї Батьківщúни, бáтьківщини в 
європейській шкільній практиці розпочалося порівняно недавно, знайшовши 
втілення, насамперед, в географічно-природниче-етнографічному вимірі.  

В Україні не було відповідних обставин, щоб в освіті розвинулися 
власний український оригінальний досвід, щоб могли постати 
батьківнощинознавчі предмети. Школа й освіта прийшли на Русь з 
християнством у повній залежності від Візантії. Це давало можливість 
черпати величезне багатство знань, досвіду, традицій, що залишилися по 
давнім грецькім та римськім світі, проте візантійські письменники мало 
знали про український світ, що й зумовлювало відсутність знань в освіті про 
Україну. Та і за підручники служили богослужебні книжки, найчастіше 
Псалтир. Спадщиною по княжій добі залишалися в Україні нижча, початкова 
школа, в якій учили лише читати й писати за Часословом та Псалтирем, 
церковного співу. У середній школі (колегіумах ) провідними були квадріум 
(арифметика, геометрія, астрономія, музика), та тривіум (граматика, 
діалектика, риторика), переважала грецька, а в Києво-могилянському 
колегіумі, латинська мова. У складі Австро-Угорської та Російської імперій 
Україна також була обійдена в навчальній літературі. 

Вивчення своєї Батьківщини закладені в реформаторських ідеях Амоса 
Коменського, що спочатку відбилось не на практиці, а лише в теорії 
викладання. У „Материнській школі” знаменитий педагог Я.А.Коменський 
твердить, що основи знань про Батьківщину даються матір’ю, коли дитина 
„узнає, уявляє місце, де вона живе, село, містечко, місто чи замок; коли вона 
починає розуміти, що таке поле, луки, гора, ліс, річка і т.д.” [1]. 
Прихильником поєднання в одне ціле батьківщинознавства з 
природознавством, астрономією, картографією, сумісного вивчення життя 
людей і природи був Й.Г.Пестолоцій. На його думку, з батьківщинознавства 



має починатися вивчення географії. Такі підходи відповідали ідеям 
географізму, географічного напряму в соціології, коли визначальну силу 
суспільного розвитку бачили в географічному середовищі. Представники 
цього напряму вважали, що суспільство в своєму розвитку безпосередньо 
залежить від  природи, від географічних умов місцевості, акцентуючи увагу 
на впливові людини на природу. Вони намагалися суспільний розвиток, 
матеріальне і духовне життя пояснити властивостями географічного 
середовища.  

Один з найбільших географів ХІХ ст. К.Ріхтер, вчений, педагог 
показав, як може бути установлений зв’язок між явищами природи і ходом 
історії і як вивчення цього зв’язку може бути проведено навіть в шкільному 
курсі.  

„До Ріхтера географія була зібранням одних голих фактів, запозичених 
із різних наук – із астрономії, фізики, природничої історії, статистики без 
будь-якого зв’язку, канвою для яких була відома місцевість”, – пише 
Д.Семенов [7]. 

У двотомній праці „Європа. Географія – історія – статистика” К.Ріхтер 
установлював залежність людини від середовища, де вона проживає. Учений 
географію, природознавство та історію з етнографією називає „сестрами-
однодумцями, які ідуть поруч до пізнання однієї мети – пізнанню всього 
світу (universum)”. К.Ріхтер пропонує починати вивчати географію з 
батьківщинознавства, а потім переходити до природнього землеописання, 
політичної, комерційної географії.  

Ідея про необхідність пропедевтичного курсу географії – 
батьківщинознавства – набула послідовників саме дякуючи Дистервегу. Він 
показав, як через батьківщинознавство має бути знайомство з вітчизною, а 
потім із усім світом. У Російській імперії, починаючи з середини ХІХ ст., 
відмічається значний інтерес до батьківщинознавчих предметів. 
Напрацювання німецьких педагогів поширювалися в Європі, їх досвід 
вивчали. Так, у „Журналі Министерства народного Просвещения” за 1863 р. 
№2 у офіційній частині дається відчит Авенаріуса про викладання 
„отчизноведения” в Берні. К.Ушинський, вивчивши у школі Фрейліха 
(Швейцарія) курси Heimats-Kunde, Vaterland-Kunde та Welt-Kunde, прийшов 
висновку: „Кращі з цих курсів можна було б надрукувати й таким чином 
покласти початок запровадженню вітчизнознавства й у наших школах” [9], 
однак не копіюючи зарубіжний досвід, а творячи свій.  

Одним із найталановитіших послідовників школи К.Ушинського був 
Д.Семенов, який працював, досліджував і творив під керівництвом великого 
вченого. Д.Семенов, основуючись на педагогічному вченні К.Ушинського, 
досить детально і повно розробив мету, зміст і методи вивчення 
„отечествоведения”, „отчизноведения”, „родиноведения”. 

В Російській імперії розвиток географічної науки тісно пов’язаний 
етнографією. Російська етнографія, як і в більшості західноєвропейських 
країн, виникла на хвилі колонізації і є свого роду державне замовлення на 
пізнання культури й побуту поневолених народів. Імперію цікавили 



топографічно-географічні особливості краю, його природні багатства та 
демографічні, повсякденно-побутові характеристики пригноблених народів.  

Біля своїх витоків російська етнографія була пов’язана з подорожами, 
мореплавством, географічними відкриттями, тобто за суттю була близькою 
до географії. Російське географічне товариство (РГТ) сформувало 
етнографію, як науку з відповідними дослідницькими завданнями, бо 
актуальним для Російської імперії було приєднання різних „племен” та їх 
вмонтування в структуру держави. Як наука, етнографія формувалася в 
залежності від потреби суспільства пізнання свого чи чужого народів, а 
оскільки такі потреби в різних країнах неоднакові, то й предметні обшири 
етнографії у кожній країні мали свою специфіку. Для великих держав, які 
вели колоніальні війни, характерним було акцентування етнографії на 
невеликих етнічних угрупування або лише на архаїчній частині етносу чи 
такої етнічної спільноти, що не повністю поки що усвідомлює себе [8].  

У ХІХ ст. значення географічного напряму в етнографічних 
дослідженнях зумовлюється географічними подорожами, експедиціями, 
чимало з яких мали й колонізаторські, загарбницькі цілі. Російські 
„землепроходці” (С.Дежнєв, В.Поярков, Є.Хабаров та ін.) ще в ХVIІ ст. 
досліджували весь Сибір. У 1733-1743 рр. була здійснена Велика Північна 
експедиція від Печори до Колими. В.Берінг та О.Чириков досягли північно-
західного узбережння Камчатки. С.Крашенінніков склав „Опис землі 
Камчатки”. В 1820 р. експедиція під керівництвом Ф.Беллінсгаузена та 
М.Лазарєва відкрили Антарктиду. П.Семенов-Тян-Шанський, 
М.Пржевальський, П.Козлов та ін. досліджували Центральну Азію. Активну 
діяльність проводили географічні товариства, кафедри університетів.  

Географічні відкриття і дослідження зумовлювали появу різних 
наукових напрямів. Географічний напрям вважає географічне середовище 
головним, вирішальним фактором у розвитку суспільства. Т.Боден, Ш.-
Л.Монтеск’є, І.Мечніков вбачали причини виникнення тих чи інших 
суспільних відносин (рабовласництво, феодалізму та ін.) в природних умовах 
життя народів, тобто в особливостях географічного середовища. Людину 
бачили як витвір географічного середовища. Природними умовами 
пояснювали особливості психіки людини.  

Антропогеографічний напрям сформулював Ф.Рацтель у працях 
„Антропологія” (1882-1891 рр.) та „Народознавство” (1885-1888 рр.), в 
основна ідея яких зводилася до того, що культура твориться народом, етнічні 
особливості якого викликані неоднаковими природними умовами.  

Порівняльний метод у географії розвивав О.Гумбольт, К.Ріхтер, який 
висловлював думки про начебто визначену Богом роль кожного материка в 
історії людства. 

Українська етнографія зароджувалася на оригінальних народознавчих 
підвалинах. На відміну від багатьох національних шкіл її витоками були не 
географія (як, наприклад, російська), а фольклористика, народне мистецтво 
та література. Українській етнографії властиві всі напрями етнографічної 
науки, що й світовій: етнографічний, етнологічний, антропологічний. 



Результативними є методи порівняльно-історичний (порівняльний, кросс-
культурний, компаративний), типологічний, компонентний, комплексний.  

 
Виокремлення географії України з загальної географії, яку вивчали в 

імперії, а також довершене моделювання базових концептів української 
географічної науки, включно з історичними, антропологічними, культурно-
географічними складниками, здійснив Ст. Рудницький. Вчений побачив і 
визначив для всіх Україну просторову; Україну земельну, географічну як 
простір дії та український простір як залюднене українцями середовище із 
власними особливостями буття та історичного розвитку» [5]. 

Уже у перших підручниках з географії України С.Рудницький 
характеризує Україну, її культуру , історію, природні багатства, місце, яке 
займає вона серед інших держав. Учений був переконаним, що у дитини 
любов до Батьківщини розвивається разом із знаннями, які вона одержує з 
підручників.  

Підручник С.Рудницького «Коротка географія України» (ч.І. Фізична 
географія з 66 малюнками і картою. Видавництво популярної бібліотеки 
«Лан», №5-7, Київ-Львів, 1910, стор. 152 + І) карта набув досконалих 
національних рис, відкрив широкі можливості для пізнання рідної 
Батьківщини. Автор вперше ґрунтовно змалював природу України, з 
любов’ю розповів про рідну землю, з оптимізмом дивився на її майбутнє. 

С.Рудницький видав у 1917 р. пронизану патріотичними мотивами 
працю «Україна – наш рідний край». Ця книга висвітлює історію, географію, 
культуру і побут України і її народу. З великою любов’ю і гордістю за свою 
батьківщину педагог розповідає про її історичне і географічне минуле. 
Посібник містить цікавий етнографічний матеріал. Автор в окремому розділі 
веде розповідь про український народ, дає визначення українській 
народності, з’ясовує причини її злиденності. Чимало місця відводиться 
економічній характеристиці краю, походженню і розкриттю змісту 
української культури. Цей посібник мав цінність для педагогів і учнівської 
молоді, оскільки виховував патріотизм, формував почуття національної 
гордості за свій народ і рідний край. 

С.Рудницький, виступаючи співавтором підручників, наповнював 
видання українознавчим змістом. Так, наприклад, в «Українській читанці для 
першої кляси середніх шкіл» (Львів, 1922) вміщено розповіді С.Рудницького 
про рідний край, які відповідають віковим особливостям і дидактичним 
вимогам. У доступній формі ведеться розповідь про Україну, про міста 
(оповідання 77. «Наш рідний край»). С.Рудницький поміщає свої оповідання 
в читанки А. Крушельницького «Ліси і полонини Карпат» (2 клас), «... наші 
гори» (3 клас). Учений глибоко розумів значення рідної української мови для 
розвитку нації. Він неодноразово стверджував, що недостатнє знання рідної 
мови робить неможливим всякий поступ українського народу в економічній 
сфері. 

Підручник з географії «Початкова географія» в 1911 р. видала С.Русова 
[6]. У Галичині Р.Заклинський видав в 1915 р. підручник для вивчення 



географії України «Опис рідного краю: маленька географія України», в якому 
географічні відомості доповнені піснями, віршами, етнографічними 
переказами, ілюстраціями. 

З початку 20-х років в Україні розгорнувся широкий краєзнавчий рух. 
Результатом стала орієнтація програм на місцеві матеріали з географії та 
історії України. Засновниками географічного краєзнавства був географ 
С.Рудницький, а досліджень регіонально-історичних проблем – 
М.Грушевський.  

Важливе місце в культурно-просвітній роботі займало краєзнавство. 
Семантична наповнюваність терміну краєзнавство змінювалося в залежності 
від того, як змінювали напрями, зміст і методи роботи школи. На початку 20-
х років під краєзнавством розуміли місцеву географію, опис природи, побуту 
та культури певного регіону. З впровадженням у шкільну практику 
комплексних програм (1924/25 навчальний рік), які були тісно пов’язані з 
потребами народногосподарського, соціально-політичного культурного 
розвитку країни, краєзнавство почало тлумачитися як виробниче 
краєзнавство і його головним завданням стало вивчення виробничих сил 
певного регіону. При школах, різних установах створювалися гуртки 
краєзнавства, які вивчали історію, географію, економіку міста, села, краю, 
вели пошуки мінералів, будівельних матеріалів, сприяли розвиткові 
господарства. Держава підтримувала краєзнавчу роботу, створюючи 
відповідні кафедри, музеї, гуртки. 

У 20-х рр.  програма ГУСу для шкіл як І,  так і ІІ ступені могли 
впроваджуватися лише з включенням до них відповідного місцевого 
матеріалу, тому перед школою поставало завдання вивчення свого краю на 
основі участі в його громадському житті. «Краєзнавство, виробнича 
установка нашої школи і громадська робота її в районі – всі ці три 
найважливіші характеристики радянського педагогічного процесу взаємно 
пов’язані між собою» – писала педагогічна енциклопедія тих років [3]. 

Введення краєзнавчого аспекту в програми ГУСу у 20-х рр. не новина. 
Краєзнавчі елементи (місцева географія, етнографія, археологія, фольклор, 
т.зв. „родиноведение”) мали місце і в старій школі. Але в краєзнавстві старої 
школи мало схожості з краєзнавством радянської школи. У радянській школі 
– виробниче краєзнавство, бо в ній у центрі вивчення стоїть вивчення 
трудової діяльності людей при аналізі місцевого життя і місцевого 
виробництва. У цей час писали так: «З погляду соціального краєзнавство 
необхідне у шкільних програмах тому, що справа будівництва соціалізму в 
країні можлива лише за умов,  якщо в неї будуть втягнуті маси трудящого 
населення - дорослі й діти - в усіх селах і містах Союзу» [4]. 

Краєзнавчий принцип в програмах ГУСу пов’язаний з принципом 
інтернаціоналізму. «Якщо „старое родиноведение” виховувало у дітей 
вузький патріотизм, то наше краєзнавство, що звертає увагу учнів на 
діяльність і життя трудящих, протягує зв’язки до трудящих інших країн, яких 
об’єднують соціальні інтереси» [4]. 



Впродовж ХХ ст. мінялися не лише дефініції поняття краєзнавства, але 
й суть його. Якщо в 20-х р. краєзнавство із заняття одинаків зросло до рівня 
виняткової державної справи, то з 30-х р. краєзнавство стало частиною 
позакласної роботи. 

У 60-ті рр. ХХ ст. в „Українській Радянській Енциклопедії” 
зазначалося: «Краєзнавство – всебічне вивчення порівняно невеликої 
території (села, району, області, краю) переважно силами місцевих жителів. 
Основними завданнями краєзнавства є систематичне виявлення, дослідження 
і охорона місцевих природних ресурсів, вивчення господарства, історії, 
побуту і культури населення свого краю. 

Велике значення має шкільне краєзнавство, що є наймасовішою 
формою краєзнавчої роботи, складовою частиною політехнічного виховання 
учнів і одним із шляхів зміцнення зв’язку школи з життям». 

У 90-х р. в „Українському енциклопедичному словнику” читаємо 
«Краєзнавство – вивчення природи, населення, господарства, історії та 
культури рідного краю (області, району, міста тощо) з пізнавальною, 
науковою, навчальною, виховною і практичною метою. Дослідження в галузі 
краєзнавства проводять краєзнавчі музеї, а також наукові товариства, зокрема 
Географічне товариство УРСР, педагогічні товариства та відповідні секції 
при будинках культури, палацах піонерів тощо». 

Краєзнавчий рух позначився на побудові планів і програм сучасної 
школи. Ставали необхідними підручники з краєзнавства і вони з’явилися: 
І.Гериновича (Кам’янечина. – ч.І. Природа. – Кам’янець, 1926); П.Постоєва 
(Волинська округа. Підручник для шкіл Волинської округи. – Житомир, 1926 
та ін.  

Незаперечні докази, що природничо-географічні чинники впливають на 
формування сутнісних ознак як окремого індивіда, так і ментальних рис цілої 
нації, не увійшли в зміст новітніх програм і підручників з географії. Нечітко 
подається і осмислення учнями визначального не лише для українознавства 
поняття просторовості, просторово-територіальних та ін. Аспектів 
українського буття, не говорячи уже про ландшафтний (місця, території, 
категорії гео та ін.) спосіб мислення, в підручниках не було, хоча в 
українській практиці створювалися підручники з географії, де йшлося про 
географію лісу, промисловості, транспорту тощо). 

Донині у географічних виданнях домінує природничо-картографічний 
принцип. Поява ж таких навчальних предметів як довкілля, екологія 
активізують суспільно-просторові особливості людської географії. 

Дослідники відмічають, що введення в навчальні плани самостійного 
предмету «Географія України», не змінила загальної ситуації, бо в діючих 
підручниках даються відомості лише  про фізико-географічні умови, 
економічні регіони, господарства, історико-географічний розвиток, дещо про 
населення, але, на жаль, відірвано від загально-цивілізаційних процесів, від 
ландшафтних підходів. Розроблені стандарти з географії більше тяжіють до 
попередніх підходів, хоча в стандартах з географії інших країн йдеться про 
«світ у просторових вимірах», «людські системи», «навколишнє середовище 



та суспільство», «ментальні карти» тощо. Широкого поширення набувають 
як на уроках, так і в позакласній роботі, землезнавство, де географічні 
поняття подаються не суто природознавчими, а показано планетарний рівень 
організації природи, новітні уявлення щодо саморегулювання і 
самоорганізації геосистем. Популярною була акція «Діти за врятування 
землі». 

У другій половині XX ст. під краєзнавством розуміють всебічне 
вивчення порівняно невеликої території (села, району, області, краю) 
переважно силами місцевих жителів. Краєзнавці досліджують і зберігають 
історію, побут та культуру населення свого краю, оберігають місцеві 
природні ресурси вивчають господарство й побут. Організаційними 
центрами краєзнавчої роботи є краєзнавчі музеї, філіали та відділи 
Географічного товариства, навчальні заклади, бібліотеки. 

Краєзнавча робота в державі Україна оновлюється і посилюється, чому 
сприяють державні постанови і укази. 

Краєзнавство (ландшафтознавство, довкілля) посідає значне місце в 
роботі культурно-освітніх установ, є наймасовішою формою позакласної 
роботи в школі. Воно розглядає взаємозв'язок і взаємозумовленість предметів 
та явищ довкілля, спирається на дані геоботаніки, ґрунтознавства, 
кліматології, геоморфології й ін. наук. Поширений нині термін «довкілля» В. 
Крисаченко тлумачить через відношення «людина - природа», «людина - 
навколишнє середовище». Відношення «людина - довкілля», на думку 
вченого, є ширшим порівняно з названими, бо ж у «природі» ми давно не 
живемо, а мешкаємо в середовищі, антропогенно зміненому, 
трансформованому під впливом діяльності людини. Таким чином, звернення 
до відношення «людина - довкілля» дає змогу врахувати багатшу палітру 
людських зв’язків із світом, аніж це робилося раніше. В. Ільченко та ін. 
автори підручника пишуть «Довкілля - це все,  з чим ти пов’язаний у світі.  І 
сам ти - частина довкілля». 

Широкого поширення в 90-х рр. ХХ ст. Набули краєзнавчі навчальні 
предмети про рідний край. 

Шкільний компонент в навчальному плані сприяв появі навчальних 
посібників про рідний край в багатьох школах України. Широко 
використовуються в шкільній практиці навчальні посібники «Мій Київ», 
«Київщинознавство», «Гуцульщинознавство». 

Серед додаткових підручників з географії популярними є «Рідний 
край», «Географія та краєзнавство» за ред. О.Скуратовича, практикум 
Гільберга Т. та ін. Особливий інтерес викликають праці, в який вчителі, 
краєзнавці своїми силами підготовлюють праці про свій край, людей рідної 
землі. Майже в кожному інституті післядипломної освіти видаються 
методичні краєзнавчі посібники для учнів і вчителів. 

Інтерес до навчальних курсів про рідний край можна пояснити тим, що 
українська мова, історія, культура, природа вивчалася обмежено. І ми маємо 



знайти шлях вивчення рідного довкілля, виробивши новітні підходи єдності 
нації, держави, а не копіюючи пройдене. 

Інтегруючим знаменником, який творить цілісність всіх різнопланових 
різнопроблемних і різновекторних напрямів природничо-географічної 
парадигми українознавства, є національний характер. Українознавство з 
усіма його визначальними концептами (мовою, природою, ментальністю, 
соціумом та ін.) органічно вписується у загальну концепцію національної 
школи, яка покликана виховувати етнонаціональних, свідомих громадян 
держави Україна, які поціновують і бережуть рідне довкілля. 
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